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Forord 
Dette speciale bygger på en konkret case, som Aalborg Events arbejder med. 
Deres begivenhed Aalborg Regatta fandt vi interessant da Aalborg Events havde 
en udfordring, som vi i projektgruppen synes kunne være spændende at arbejde 
med. Der skal derfor lyde en tak til Aalborg Events og Keld Rud Nielsen, projek-
tleder hos Aalborg Events, for samarbejde og at stå til rådighed til at give informa-
tioner til specialet. 

Arbejdsprocessen under specialet har været spændende og hvert gruppemedlem 
har kunnet bidrage med forskellige kompetencer, udover det vi har fået af viden 
under kandidaten i Oplevelsesdesign på Aalborg Universitet. Kandidaten i Oplev-
elsesdesign har været lærerig, spændende og udfordrende, samt med en masse 
forskellige kreative indputs. I dette projekt er fokus på hvordan smart teknologi 
kan anvendes i en oplevelses- og informations koncept til Aalborg Regatta.  

Projektgruppen vil gerne takke vores undervisere på kandidaten i Oplevelsesde-
sign, på Aalborg Universitet, for at stå til rådighed under og efter undervisningen.
Der skal ligeledes lyde en tak til Rasmus Grøn for at stå til rådighed under hele 
projektforløbet og at han har sat sig ind i de aspekter, som vi har arbejdet med i 
dette speciale. Vi har fået god og fair vejledning og har kunnet få uddybet tingene 
til vejleder møderne.   
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Abstract (på engelsk)

In this master thesis, the focus is on smart technology and how the technology can be used in an experi-
ence and communication context at Aalborg Regatta. Aalborg Regatta is a maritime family event that, in the 
course of four days, offers musical entertainment, fun, a wealth of water activities, a playground for children 
and culinary experiences.

The project will be framed with Bill Buxtons design-funnel. The project focus on experience design, theory 
about experience, user experience and interface design. The project group is also going to looking at, how to 
design an experience for the space, that Aalborg Regatta will be held in. An expert interview his held with a 
project leader, at Aalborg Event, to get information for the development of the koncept for Aalborg Regatta. 
In the development of the product the project group uses sketching to explore design ideas. 

In the last part of this project there is an evaluation of the smart technology that was chosen and designed for 
this koncept. 
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1. Indledning 

Aalborg har i de seneste år udviklet sig fra at være en industriby til at være en 
uddannelses- og kulturby. I de senere år har Aalborg kommune i stigende grad på 
kulturelle tilbud for at skabe et bredt kulturliv og gøre byen mere interessant for de 
studerende; dette ifølge Keld Rud Nielsen fra Aalborg Events på indledende møde 
med projektgruppen d. 16-01-2018.  Aalborg kommune har derfor oprettet en kul-
turafdeling ved navn Aalborg Events med henblik på at skabe et bredt og diverst 
kulturliv i Aalborg. Aalborg Events afholder hver sommer en række arrangementer, 
heriblandt Aalborg Regatta som bliver afholdt på Aalborg havnefront. Aalborg Re-
gatta 2018 afholdes den 14-17 juni (aalborgevents, 2018).

”Aalborg Regatta er en maritim familiebegivenhed, der i løbet af fire dage byder på 
musikalsk underholdning, gøgl, et væld af vandaktiviteter, et legeland for børn og 
kulinariske oplevelser”. (www.aalborgevents.dk, 2018)

Kandidatuddannelsen i Oplevelsesdesign ved Aalborg Universitet har fokus på 
oplevelse og teknologi indenfor forskellige aspekter. Som oplevelsesdesigner skal 
man have viden indenfor et flerfagligt felt, da oplevelsesdesign påvirkes fra flere 
forskellige vinkler og derfor bliver et tværvidenskabeligt forskningsfelt (Jantzen, 
Vetner & Bouchet, 2011). Vi skal som oplevelsesdesignere have viden om oplev-
else, teknologi, oplevelsesøknomi, forskellige undersøgelsesmetoder, design, 
samt aspekter i den kontekst der arbejdes med. Dette for at kunne løse den 
pågældende problemformulering bedst muligt med fokus på mennesker og oplev-
else. Oplevelsesdesign skal være med til at påvirke sanser og følelser hos deltag-
eren, så forestillinger og forventninger kan ændres. Oplevelsesdesign skal skabe 
en undren og gøre en opmærksom på ens antagelser, rutiner og tidligere erfaringer 
(Jantzen et al. 2011), hvor oplevelsen er det nye og spændende. 

Udviklingen af Aalborg som kulturby og det at være oplevelsesdesignstuderende 
under udviklingen er interessant, fordi der er fokus på oplevelser i byrummet og 
byer oplever i større og større grad en digitalisering i byrummet. IT inkorporeres i 
dag på gader og pladser, i 

bygninger  og i det fysiske rum (Brynskov, Halskov, Kabel, 2012). Dette er med til 
at udvikle byrummet og oplevelsen her i for de mennesker, som færdes i og om-
kring det givne byrum. 

I dette projekt vil fokus være på smartteknologi, da projektgruppen er interesseret i 
anvendelsen af denne type teknologi. Projektgruppen vil derfor undersøge hvordan 
denne type af teknologi kan anvendes i en oplevelsesbaseret kontekst og bedst 
muligt kan anvendes i den case der er blevet valgt at arbejde med. Der vil derfor i 
dette projekt være et fokus på oplevelsen af en angiven smartteknologi, som skal 
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findes gennem designprocessen, da det er denne type af oplevelse vi kommer til at 
arbejde med i interaktionen af det digitale koncept, som skal udvikles.

Gennem en kontakt og dialog med Aalborg Events, samt at Aalborg Events igen i 
år afholder Aalborg Regatta langs Aalborgs havnefront blev projektgruppen inter-
esseret i at undersøge, hvordan smartteknologi kan bidrage til oplevelsen, og være 
med til at forbedre de besøgendes muligheder og aktive deltagelse langs havne-
fronten til Aalborg Regatta. Projektgruppen har valgt at fokusere på en konkret case 
der er relevant for en samarbejdspartner, da projektgruppen gerne vil arbejde med 
noget, der er håndgribeligt og som der er en chance for kan blive realiseret i frem-
tiden.

Som oplevelsesdesignere er vi interesseret i at designe og udvikle oplevelseskon-
cepter til brugerne og besøgende i en bestemt kontekst uden at give brugerne in-
dtryk af, at oplevelsen er designet til dem. Marc Hassenzahl (2010) beskriver dette 
således:

“The challenge of Experience Design is, thus, to shape experiences without giving 
the impression of doing so.” (Hassenzahl, 2010 s. 40)

Som oplevelsesdesignere ligger fokus på hvordan brugerne og de besøgende oplev-
er i kombination med forskellige teknologier. Yderligere er der efter udsagn fra Aal-
borg Events et ønske om, at undersøge hvordan et digitalt oplevelsesdesign kan 
være med til, at forbedre den samlede oplevelse af Aalborg Regatta, hvilket Keld 
Rud Nielsen lagde op til på det indledende møde d. 16-01-2018. Der er ikke et krav 
fra Aalborg Events om, hvad et sådan koncept skal indeholde, der er dog ytret øn-
ske om, at Aalborg Events godt kunne tænke sig et koncept, som kan være med til 
at binde hele eventet Aalborg Regatta bedre sammen, og informere de besøgende 
omkring, hvad der foregår de forskellige steder på havnefronten under afholdelsen 
af Aalborg Regatta.
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1.1 Problemformulering
Ifølge indledningen er projektgruppen derfor kommet frem til følgende problemfor-
mulering:

Hvordan kan smartteknologi anvendes i et oplevelses- og informations 
koncept til de besøgende til Aalborg Regatta?
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2. Design
Vi kommer igennem projektet til at arbejde med design af oplevelse og koncept, 
vi vil derfor give en gennemgang af, hvad design kan indebære. Her har vi taget 
udgangspunkt i John Heskett (2002) som i hans bog “Design: A Very Short Intro-
duction” starter med at præsentere design som noget der i den moderne verden er 
blev noget banalt, og noget som ikke har en vigtighed. John Heskett (2002) definere 
design som:

 “Design is to design a design to produce a design.” (Heskett, 2002 s. 3)

Citatet lægger op til at design anvendes til at designe et design for derigennem at 
kunne producere et design af et produkt, service, oplevelse osv.   
Han nævner dog, at hvis design bruges rigtigt, kan design være med til at skabe 
forbedringer og skabe glæde for alle mennesker, i deres omgivelser. Dette beskriver 
han på denne måde:

“I want to argue that, if considered seriously and used responsibly, design 
should be the crucial anvil on which the human environment, in all its detail, is 
shaped and constructed for the betterment and delight of all.” (Heskett, 2002 s. 
1)

Mange mennesker kender til design eller er interesseret i design. Der er dog også 
uenighed om hvad design indeholder ud fra forskellige professioner som arbejder 
med design. Design kan anvendes af en række forskellige professioner, da begreb-
et aldrig har været en fast del af en enkelt profession hvor der har været krav om 
en licens for at arbejde med den enkelte profession (Heskett, 2002). Designer er 
således ikke en beskyttet titel som det f.eks er gældende for en læge. 

Design skal her forstås som en grundlæggende karakteristika for det, at være et 
menneske og en vigtig faktor i kvaliteten af menneskers liv, fordi design har ind-
flydelse på alle mennesker hele tiden og i den kontekst de færdes i. Design handler 
om menneskers evne til at forme miljøer, så disse dækker vores behov og giver 
mening i vores liv (Heskett, 2002). Få aspekter i en kontekst kan ikke ændres til det 
bedre, selvom der blev lagt et større fokus på design, fordi design langt de fleste 
gange kan være med til at forbedre situationen. Nogle eksempler kunne være dårlig 
belysning, maskiner som ikke er brugervenlige eller dårligt formateret information. 
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Med de mængder af ting vi anvender, som mennesker, i vores daglige liv osv., 
spørger John Heskett (2002) indtil, “.., why are they often done so badly?” (Heskett, 
2002 s. 2-3). Omkostninger bliver ofte brugt til at retfærdiggøre, hvis et produkt er 
dårligt udført. Her kan der dog med den rigtige designundersøgelse og argument-
er reduceres i omkostningerne, fordi det rigtige design vil ramme de rigtige behov 
bedre end produkter der er dårligt udført. John Heskett (2002) mener at design har 
en stor betydning for os alle på en lang række af forskellige måder og at design 
indeholder et stort uopnået potentiale i vores liv (Heskett, 2002). 
Mennesker er i dag så gode til at ændre deres omgivelser og tilpasse omgivelserne 
til deres behov, at meget lidt står uberørt tilbage. Menneskers liv er berørt af design 
på den ene eller anden måde hele tiden. Vi former f.eks. naturen og veje, i og om-
kring byerne. Dette så planterne ikke gror som de har lyst til, de stilles op i mønstre 
eller klippes på bestemte måder, som ikke er naturlige. Det er bare en lille del af det 
at designe vores omgivelser (Heskett 2002 s. 5-6). 

Projektgruppen har præsenteret et syn på hvad design er og hvordan design kan 
påvirke os mennesker og vores omgivelser fordi vi i dette projekt kommer til at ar-
bejde med design af et koncept til Aalborg Regatta hvor fokus på designet af kon-
ceptet skal være med til at forbedre situationen omkring den angivne problemfor-
mulering, som der arbejdes med i dette projekt. I det efterfølgende vil vi præsentere 
hvordan designprocessen bliver i dette projekt og hvilke metoder projektgruppen 
har anvendt til at undersøge problemformuleringen (jf side 3). 
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3. Designproces
Dette projekts designprocesvil bygge på Bill Buxtons (2007) model design funnel 
og tilgangen til designprocessen vil bære præg af et ekspert mind-set i udviklingen 
af konceptet og prototypen. Sanders & Stappers (2012) arbejder med landscape of 
design research, hvor landscape of design research viser forskellige designtilgange. 
Figuren herunder giver en visualisering af relationer mellem design og research på 
den ene side og expert mind-set mod participatory mind-set på den anden side. 
Figuren er med til at defi nere tomrum og påviser mulighederne for designtilgange.

Figur 1: Sanders, L. (2008). An evolving map of design practice and design 
research s. 14

Der fi ndes to modstridende mindsets i design research, i dag. Venstre side af kortet 
omhandler en designkultur, som kategoriseres som et expert mind-set (Sanders 
et al. 2012). Designeren designer i denne kategori til brugerne. Designere som be-
fi nder sig i dette område, ser sig selv som eksperter indenfor området som der skal 
designes til. Mennesker er her subjekter, altså brugere og forbrugere. På venstre 
side af fi gur 1 fi ndes en anden kategori, som er et participatory mind-set (Sanders 
et al. 2012). Designerne i denne kategori designer sammen med brugerne og for-
brugerne. Her ser designerne på brugerne som de rigtige eksperter på området, 
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som der designes til. Designere der arbejder med et participatory mind-set, anser 
brugerne som co-creators i designprocessen. Brugerne er derfor en del af de for-
skellige faser i designprocessen. Designerne og brugerne arbejder derfor sammen 
om at skabe det bedste mulige produkt til brugerne (Sanders et al. 2012).

Projektgruppen har i dette projekt valgt at tilgå designprocessen med et expert 
mind-set. Vi befinder os derfor i venstre side af figur 1. 
Brugerne involveres ikke i designprocessen og udvikling af prototypen. Et participa-
tory mind-set er fravalgt i designprocessen, da målgruppen for produktet ikke kan 
tilgå konteksten da eventet Aalborg Regatta først finder sted efter projektets afslut-
telse d. 31 Maj. 

Bill Buxtons (2007) model design funnel lægger til grund for designprocessen, som 
tidligere nævnt i dette afsnit. Design funnel modellen er smallere i slutningen af 
modellen, mod højre, end i starten af modellen, mod venstre, som vist på figur 2. 
Dette skyldes at uanset, hvor mange idéer du starter ud med i designprocessen vil 
du ende med færre idéer i slutningen af designprocessen (Buxton 2007, s. 145).

Vi har udgangspunkt i et wicked problem i dette projekt og starter derfor bredt ud 
i undersøgelsesfasen, mod venstre i design funnel. Et wicked problem er et prob-
lem som ikke konkret er formuleret, men når der formes en formulering af et wicked 
problem svarer dette til en formulering af en løsning på problemet og er noget som 
indeholder ubesvarede spørgsmål, som derfor skal undersøges (Buchanan 1992). 
Design funnel modellen konvergerer og divergerer gennem designprocessen, jo 
længere du kommer mod højre i modellen. Dette viser at der under designproces-
sen skal tages beslutninger, som skal være med til at indsnævre og konkretisere 
designet, men også at idegenereringsfaserne er løbende under designprocessen. 
Dog skal der haves i mente, at modellen lægger op til, at der findes på og smides 
mere væk end der beholdes, da du skal indskrænke dig, som du arbejder dig igen-
nem faserne i design funnel modellen. Modellen lægger op til at design bygger på 
beslutninger og at du skal være i stand til at udtrykke hvorfor du tager de beslutnin-
ger og valg, som du gør. Som designer skal du kunne arbejde med at idéer bliver 
droppet, også dem du synes er bedst og eventuelt dine egne, for at designproces-
sen kan blive bedst mulig (Buxton, 2007). Bill Buxton (2007) beskriver design som: 

“Design is compromise” (Buxton,, 2007, s. 149).
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Design funnel modellen ser ud som på fi gur 2. 

Figur 2 - Skecthing User Experience getting the design right and the right design s 
148. Buxton B. 2007. Canada. Morgan Kaufmann

Ud fra Bill Buxtons (2007) design funnel vil dette projekt blive inddelt i forskellige 
faser, ligesom design funnel-modellen er inddelt i forskellige faser, som det ses på 
fi gur 2 ovenfor. Modellen for dette projekt kommer derfor til at se ud som følgende:

Figur 3 - vis design funnel som den er i vores projekt (modellen med faserne 1-4 på)
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Fase 1, som ses på figur 3 længst til venstre, omhandler opstartsfasen til dette 
projekt. Her skulle vi i projektgruppen have fundet et emne eller case, som vi gerne 
ville udforske og blive klogere på indenfor oplevelsesdesign. Her blev der talt med 
forskellige virksomheder og præsenteret hvad vi laver på kandidaten i oplevelses-
design. I projektgruppen ville vi gerne arbejde med en problemformulering som 
kunne være relevant, at løse for en virksomhed, som eventuelt senere kunne blive 
aktuel at færdigudvikle et endeligt produkt til. Her fandt vi Aalborg Events som 
havde en problemstilling omkring Aalborg Regatta og formidling til de besøgende 
som vi i projektgruppen synes lød interessant, at arbejde videre med.

Fase 1, som ses på figur 3 længst til venstre, omhandler opstartsfasen til dette 
projekt. Her skulle vi i projektgruppen have fundet et emne eller case, som vi gerne 
ville udforske og blive klogere på indenfor oplevelsesdesign. Her blev der talt med 
forskellige virksomheder og præsenteret hvad vi laver på kandidaten i oplevelses-
design. I projektgruppen ville vi gerne arbejde med en problemformulering som 
kunne være relevant, at løse for en virksomhed, som eventuelt senere kunne blive 
aktuel at færdigudvikle et endeligt produkt til. Her fandt vi Aalborg Events som 
havde en problemstilling omkring Aalborg Regatta og formidling til de besøgende 
som vi i projektgruppen synes lød interessant, at arbejde videre med.
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3.1 Metoder

I dette projekt vil følgende metoder blive anvendt til at skaffe viden og data som 
bruges til at argumentere for de valg som tages i løbet af designprocessen: 
Mind-mapping, Brainstorming, Interview, Sketching og Prototyping.

-Mind-mapping (Lupton 2011) vil blive anvendt i fase 1, på figur 3, til at finde 
frem til relevante emner i forhold til problemformuleringen (jf. side 3) som vi i 
projektgruppen ser kan være relevante at undersøge nærmere.

-Brainstorming (Lupton 2011) anvendes i fase 3, på figur 3, til at få idéer til hvad 
sketchen af prototypen skal indeholde ud fra de krav vi vil komme frem til i slut-
ningen af fase 2 af designprocessen i projekt overvejelser del 2.

-Interview (Brinkmann & Tangaard 2010) bruges i fase 2, på figur 3, til at få vi-
den om interview, som skal foretages med Keld Rud Nielsen, projektleder hos 
Aalborg Events, da vi i projektgruppen har nogle spørgsmål omkring Aalborg 
Regatta, oplevelser og koncept som vi skal have svar på, for at kunne arbejde 
videre med konceptet i fase 3 af design processen.

-Sketching (Buxton 2007) anvendes i fase 3 i designprocessen figur 3. Sketch-
ing bruges til at undersøge designidéer og finde frem til den konceptidé vi i 
projektgruppen gerne vil arbejde videre med i en prototype. Sketching er nemt 
tilgængeligt og der er mulighed for at undersøge forskellige designidéer, uden 
at der er store omkostninger forbundet med det, da sketches kan smides væk 
og nye hurtigt kan laves, frem for at udvikle et færdigt produkt som kan vise sig 
at skulle laves om.

-Prototyping (Hill & Houde 1997) anvendes i fase 4 i designprocessen figur 3 for 
at få viden om og data til at kunne se om prototypen opfylder krav til konceptet 
vi kommer frem til i slutningen af afsnittet projekt overvejelser del 2 .    

De respektive metoder vil blive uddybet yderligere, som de løbende indgår i projek-
tet.

Efter at have fundet en case at arbejde med til projekt blev der udviklet et mind-
map omkring relevante emner til projektet, dette vil blive uddybet i projektovervejel-
ser del 1, der blev søgt efter relevant litteratur og teori ud fra mind-mappet.
 
I fase 2 blev projektet afgrænset, der skete en konvergering fra fase 1 til fase 2 på 
figur 3, altså figuren bliver smallere jo længere mod højre projektgruppen bevæger 
sig designprocessen. Indsnævringen af designprocessen har interviewet med Keld 
Rud Nielsen projektleder hos Aalborg Events, litteratursøgningen og teorien har 
været med til, da projektgruppen fik viden og data at arbejde videre med. Projekt-
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gruppen begyndte at undersøge mulige teknologier til anvendelse i projektet, og her 
skete der tilvalg og fravalg, som vil blive gennemgået i projekt overvejelser del 2.  

I fase 3 i designprocessen arbejder projektgruppen med brainstorming, sketching 
og prototyping. Ud fra kravene til koncept til Aalborg Regatta, som projektgruppen 
finder frem til i projektovervejelser del 2, gik projektgruppen i gang med at brain-
storme på indhold til konceptet og sketche for at undersøge mulige designidéer. 
Dette for at komme frem til en endelig sketch, som projektgruppen kan udvikle en 
prototype ud fra, som anvendes i fase 4 af designprocessen. 

I fase 4, længst mod højre i figur 3, er projektgruppen i designprocessen nået så 
langt at projektgruppen er klar til at teste, og evaluere prototypen som er udviklet i 
dette projekt og som henvender sig til de besøgende til Aalborg Regatta. Dette for 
at finde ud af om konceptet opfylder kravene til design som der blev fundet frem til i 
fase 2 projektovervejelser del 2. 
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4. Fase 1
Buxtons (2007) design-funnel model ligger til grund for inddelingen af dette projekt 
(jf. kapitel 3). I fase 1 vil fokus være på de indledende overvejelser til projektet, vi-
denskabsteori og teori om oplevelse, samt teknologi, interaktion og brugeroplev-
else. Derudover kigger projektgruppen på aspekter indenfor oplevelsesrum.

4.1 Projekt overvejelser del 1 

I opstartsfasen til dette projekt blev der anvendt mind-mapping. Mind-mapping 
starter med et centralt emne eller idé, som har forgrening til relevante underkategor-
ier for at fi nde frem til de ting der har relevans i forhold til emnet eller idéen du start-
er ud med (Lupton, 2011). Mind-mapping blev anvendt til at skabe et overblik over 
og kategorisere hvilke ting projektgruppen kunne se være relevant i forhold til, at 
projektgruppen gerne ville undersøge smart teknologi i en oplevelsesbaseret kon-
tekst (jf. side 1). Projektgruppens mind-map, som blev foretaget i projektgruppens 
grupperum, på Aalborg Universitetet kan ses her under på billede nr 1.    

Billede 1: Mind-mapping af indhold til projekt, i opstartsfasen.

Projektgruppen startede med projektet i midten og fokuserede på problemstillingen 

Billede 1: Mind-mapping af indhold til projekt, i opstartsfasen.Billede 1: Mind-mapping af indhold til projekt, i opstartsfasen.Billede 1: Mind-mapping af indhold til projekt, i opstartsfasen.
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om at anvende smart teknologi i en oplevelsesbaseret kontekst, i form af Aalborg 
Regatta. Som det ses på billede nr 1 har projektgruppen fundet underkategorierne 
som er event, metode, byrum, videns (videnskabsteori), teknologi, formidling og 
oplevelse. Herudfra har projektgruppen nedskrevet yderligere underkategorier, som 
kunne være relevante for opgaven og det enkelte område ud fra den baggrundsvi-
den projektgruppen har fra studiet og hvad projektgruppen tidligere har anvendt af 
teori, metode osv. i udformningen af et projekt, inden for oplevelsesdesign.  

Formidling fremgår af mindmappet fordi dette var et emne der kom op til et indle-
dende møde med Keld Rud Nielsen d. 16-01-2018, da projektgruppen havde et 
møde med Aalborg Event, i projektets opstartsfase. Projektgruppen var på udkig 
efter en case-samarbejdspartner som havde en problemstilling der kunne være rel-
evant at undersøge og arbejde videre med. 

Til  mødet d. 16-01-2018 præsenterede projektgruppen sig selvog fortalte hvad der 
kunne bidrages med i et case-samarbejde. Til mødet d. 16-01-2018 nævnte Keld 
Rud Nielsen Aalborg Regatta, hvis planlægning ville komme til at køre sideløbende 
med at projektgruppen skulle udarbejde speciale. Aalborg Regatta var derfor en 
case-mulighed projektgruppen kunne arbejde med, da Keld Rud Nielsen nævnte 
at Aalborg Events indtil da, havde formidlet programmet for Aalborg Regatta via. 
plakater og henvist til hjemmesiden for Aalborg Regatta (Bilag 2). Aalborg Events 
har tidligere haft udfordringer og problemstillinger omkring, at der kunne ske æn-
dringer i programmet og tidspunkter kunne rykkes under afholdelsen af Aalborg 
Regatta. Aalborg Events manglede derfor en måde, at kunne formidle informa-
tion direkte til de besøgende til Aalborg Regatta da Aalborg Events i dag kun har 
en hjemmeside som ikke giver mulighed for at sende direkte besked til gæsterne 
således, at de bliver informeret omkring ændringer så snart de måtte opstå (Aalbor-
gevents.dk, 2018). Aalborg Events søger derfor en løsning som vil kunne facilitere, 
at de kan formidle information til de besøgende til Aalborg Regatta. 

Teknologi har sin egen kategori, da projektgruppen har valgt at kigge nærmere på 
smart-teknologi og brugen af en relevant teknologi i en oplevelsesbaseret kontekst, 
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her i form af Aalborg Regatta. Til teknologi er der opskrevet teknologier som kunne 
være relevante for projektet. Her er der nævnt AR (augmented reality), VR (virtu-
al reality), smartphone apps, beacons og derudover har projektgruppen i løbet af 
opstartsfasen også snakket om interaktive skærmløsninger og digitale magasiner, 
som er blevet skrevet op som mulige løsninger. Projektgruppen blev i opstartsfasen 
enige om at projektgruppen gerne ville udvikle en løsning, som ikke indeholdt en 
applikation, fordi applikationer ikke er noget nyt og at rigtig mange virksomhed-
er osv. allerede har deres egen applikation. Projektgruppen ville gerne undersøge 
mulighederne for at lave et nyt og spændende koncept til Aalborg Regatta. 

Byrum er taget med fordi Aalborg Regatta finder sted på Aalborg havn og koncep-
tet projektgruppen gerne ville udvikle kunne komme til at afhænge af byrummet. 
Her hvor dette skulle opsættes i forhold til hvordan byrummet er udformet, og om 
byrummet skaber muligheder for et digitalt koncept, samt om der er samlingspunk-
ter for de besøgende til Aalborg Regatta. Projektgruppen vil derfor kigge nærmere 
på hvad oplevelsesrummet er for en størrelse, og om der kunne være elementer 
der kunne være relevant for det endelige koncept projektgruppen gerne vil udvikle i 
dette projekt.        

Event er opskrevet som en kategori, fordi mind-mapping skal være med til at finde 
alle de kategorier der kan være relevante på den ene eller anden måde for problem-
formuleringen i opstartsfasen af et projekt. Aalborg Regatta skal ses som et event, 
som Aalborg Events afholder og projektgruppen ville derfor ikke være afvisende 
overfor at forholde os til event relaterede emner i udviklingen af konceptet til Aal-
borg Regatta, selvom problemformuleringen henviser til smart teknologi (jf. side 3). 
Event relaterede emner kunne være event management og oplevelsesøkonomi.  

Metode omhandler de måder vi i projektgruppen, i opstartsfasen kunne se, kunne 
være relevante at anvende til at indsamle data, udvikle og præsentere konceptet 
i projektet. Her opskrev projektgruppen Buxton (2007) på mind-mappet til brug til 
sketching, udvikling og præsentation af konceptet. Interview og fokusgruppe for at 
skaffe data til at til at understøtte krav til design, som konceptet skulle indeholde. 
Projektgruppen har valgt at tilgå projekt med et ekspert-mindset
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videnskabsteori er der opskrevet Dalsgaard (2014) og Dewey (1938) fordi pro-
jektgruppen i dette projekt gerne vil arbejde med pragmatisme. De to forfattere 
har projektgruppen også kendskab til fra tidligere projekter. Pragmatisme er val-
gt da projektgruppen gerne vil udvikle en prototype og teste prototypen og her få 
nogle potentielle brugere af konceptet til at evaluere prototypen og komme med 
feedback. Evaluering af prototypen sker for at projektgruppen får viden og data til 
projektet, som kan være med til at forbedre konceptet til eventuel fremtidig brug. 
Projektgruppen arbejder med research through design og får derfor viden gen-
nem en praktisk undersøgelse i brugen af konceptet. Fokus på praksis kommer af 
pragmatismen. Derudover har projektgruppen talt om at afprøve prototypen under 
afholdelsen af Aalborg Regatta, for at kunne validere konceptets holdbarhed, i den 
konkrete kontekst. Dette ligger dog efter afleveringen af konceptet, men såfremt 
konceptet viser sig holdbart, så vil der stadig blive foretaget en undersøgelse un-
der afholdelsen af Aalborg Regatta, for at kunne præsentere et endeligt koncept, til 
Aalborg Events.
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4.2 Videnskabsteoretisk tilgang  
I dette speciale arbejder vi med pragmatisme som den videnskabsteoretiske vin-
kel på projektet. Der vil først være en kort præsentation af hvad pragmatisme er 
og dernæst en kobling af pragmatisme og design, hvor vi hovedsagligt vil anvende 
John Dewey (1938) og Peter Dalsgaard (2014). 

Pragmatisme skal lære os at tænke på de praktiske konsekvenser som en del af det 
at acceptere en overbevisning. Kernen af den pragmatiske tankegang forudsætter, 
at teori er sammenkoblet med erfaring eller praksis (Rylander, 2012). I pragmatis-
men skal du gennem eksperimentering, i verdenen, få en viden om hvor løsnings-
orienterede dine idéer er. Hvis du ikke får et resultatet af eksperimenteringen eller 
at resultatet er ubetydeligt, er det ikke sikkert at idéen er betydningsfuld (Rylander, 
2012). Peter Dalsgaard (2014) nævner her, at den grundlæggende forudsætning for 
pragmatismen kaldes the primacy of practice. Praksis kommer forud for teori, og 
idéer kan derfor kun udvikles i samspil med omverdenen. Du skal ud og undersøge 
praksisverdenen og ikke distancere dig fra den. I pragmatismen er teorier derfor 
midlertidige, da teorierne løbende skal efterprøves i forhold til praksis (Dalsgaard, 
2014). Her vil projektgruppen gennem undersøgelse, analyse og designprocessen 
komme frem til en konceptløsning, som projektgruppen vil efterprøve med eksperi-
mentering og dermed undersøge om konceptet kan anvendes som løsning til prob-
lemformuleringen (Jf. s. 3).  

John Dewey (1938) arbejder med et begreb som er inquiry. Undersøgelse og udfor-
skning af et område er en del af vores dagligdag og omhandler alle aspekter af livet 
og alle aspekter af alle områder (Dewey, 1938). John Dewey (1938) beskriver inquiry 
som følgende:

”Inquiry is the controlled or directed transformation of an indeterminate situa-
tion into one that is so determinate in its constituent distinctions and relations 
as to covert the elements of the original situation into a unified whole” (Dewey, 
1938, s. 104-105)

Inquiry består af en process, hvor designeren arbejder med en problemstilling for 
at løse en situation og prøve at give mening til situationen, tilpasse og omdanne 
denne situation for at imødekomme vores og andres behov (Wright & McCarthy, 
2010). Designeren arbejder mod at ændre den problematiske situation, ved at iden-
tificere det der gør situationen problematisk. Dette er med til at danne rammerne for 
den undersøgelse, der skal foretages. Når designeren har en forståelse af problem-
stillingen, arbejdes der på at udforme konceptidéer, teori og hypoteser for at ændre 
den pågældende problematiske situation og finde en løsning (Dewey, 1938). 
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Løsningen på et problem er dog sjældent så ligefrem, men derimod en igangværen-
de, iterativ proces som skifter mellem problemstillingen, at sætte ord på en idé, 
generering af hypotese og praktisk evaluering (Dalsgaard, 2014). I inquiry findes 
løsningen gennem undersøgelse og en mulig løsning er bedre belyst desto større 
indsigt du har i den observerede problemstilling (Dewey, 1938). Viser løsningen, 
på den problematiske situation sig at være tilstrækkelig, vil situation bevæge sig 
fra en indeterminate situation mod en determinate situation (Dewey, 1938). En un-
dersøgelse af den indeterminate situation skal være med til at løse elementer af 
situationen og derved føre situationen mod en determinate situation. Der stræbes 
derfor efter at komme så tæt på en fuldendt løsning på situationen, som muligt. 
Pragmatismen har ifølge ovenstående derfor fokus på praksis og gennem inquiry, 
kan praksis derfor undersøges. 

Design og pragmatisme indeholder hver nogle træk, som lapper ind over hinanden 
(Dalsgaard, 2014). Pragmatismens primacy of practice kan sammenlignes med 
design, som udgør en systematisk og situeret proces. Designerens opgave er, at gå 
ud og foretage undersøgelser af situationen og snakke med kommende brugere, 
dette for at få viden der kan anvendes i designprocessen, og på denne måde invol-
vere sig i designprocessens aspekter (Dalsgaard, 2014). 

Richard Buchanan (1992) har skrevet om wicked problems i design. Et wicked 
problem er et problem som ikke konkret er formuleret, men når der formes en 
formulering af et wicked problem svarer dette til en formulering af en løsning på 
problemet og er noget som indeholder ubesvarede spørgsmål, som derfor skal 
undersøges (Buchanan, 1992). Wicked problems er derfor samhørig med en in-
determinate situation og designprocessen er ikke lineær, hvilket vil sige at du ikke 
kan starte med at definere problemet og derefter komme op med problemløsnin-
gen (Buchanan, 1992). Som designer skal du derfor udtænke designløsningen på 
baggrund af den pågældende designsituation (Buchanan, 1992). Løsningen af et 
wicked problem gøres gennem iterative faser hvor der er handling og refleksion af 
løsningen (Dalsgaard, 2014), dette passer med John Deweys (1934) beskrivelse 
af inquiry. Handling og refleksion anvendes i arbejdet med et wicked problem da 
det ikke er muligt at planlægge ud fra noget, som ikke eksistere endnu (Buchanan, 
1992). Derfor bruges undersøgelse og afprøvelse (handling) af hypoteser og pro-
dukter for at få viden til refleksionen over problemformuleringen. I sidste afsnit i 
dette kapitel kobles wicked problem sammen med dette projekt.        
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Et pragmatisk princip, som også ses i design, er eksperimentering. Eksperiment-
er i dette projekt er test af prototype. Eksperimentering, refleksion og handling er 
samhørige processer, som skal være med til at give information, retningsbestemme 
og afprøve hypoteser som mulig løsning. Eksperimentering, skal være med til at 
evaluere situationen og give viden og læring (Rylander, 2012). Eksperimenteringen 
ændrer ikke kun designeren eller brugerens syn på problemet, men ændrer også 
det du ved om situationen, fordi du får større viden gennem eksperimentet og der-
for bedre kan forstå situationen. Dette passer med, at design er en iterativ proces 
som designeren bliver klogere på, gennem en cirkulær proces (Dalsgaard, 2014). At 
pragmatisme og design har sammenfald mener Dalsgaard (2014) kan være med til 
at give nye designstrategier og støtte designbeslutninger. 

Dernæst vil vi introducere Design Research for at kunne angive, hvordan pragma-
tisme og design kan oplyse hinanden. Dette vil vi anvende Trygve Faste & Haakon 
Faste (2012) til at forklare. Faste & Faste (2012) starter med at dele Design Re-
search op i to dele, Design og Research. Research er en undersøgelse, hvor du 
går systematisk til værks for at skabe ny viden, hvor design er en planlægning af 
bestemte handlinger og at kommunikere en fremgangsmåde til andre gennem un-
dersøgelse af et interesseområde. 

Her er Design research så en kobling af de to dele, hvor viden undersøges gennem 
et meningsfuldt design (Faste & Faste, 2012). Projektgruppen vil i dette projekt 
gerne udvikle en prototype og afprøve den viden projektgruppen har udviklet pro-
totypen ud fra, altså de forundersøgelser som projektgruppen foretager, som skal 
ligge til grund for designprocessen og gennem testen af prototypen, få viden til at 
forbedre designet. 

Pragmatismens principper er værktøjer som kan forbindes med research. Projek-
tgruppen bruger derfor pragmatisme i dette projekt som videnskabelig tilgang til 
designprocessen. Projektgruppen tager udgangspunkt i Bill Buxton (2007) design 
funnel til vores designprocess. Modellen vil blive uddybet i næste kapitel, og skal 
hjælpe os til at nå i mål og udarbejde en løsning til Aalborg Regatta, som skal være 
med til at informere de besøgende om oplevelser under Aalborg Regatta. Herunder 
vil projektgruppen også undersøge hvordan smart-teknologi, kan være med til at 
skabe en bedre oplevelse for de besøgende. I forlængelse af dette, vil vi benytte 
Hird og Kvistgaard (2010) til at skabe forståelse for det oplevelsesrum som opstår 
til Aalborg Regatta. 
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Problemstillingen projektgruppen har fået belyst af Aalborg Events er bredt for-
muleret, da Aalborg Events ikke har efterspurgt et bestemt produkt, men et over-
ordnet koncept til at skabe en større samhørighed mellem Aalborg Regatta og de 
besøgende. Dette betyder at projektgruppen i dette projekt beskæftiger sig med et 
wicked problem, da situationen er indeterminate. 

Ud fra vores interesse og møde med Aalborg Events og studieordningen på Oplev-
elsesdesign (Aalborg Universistet, 2016) har projektgruppen udfærdiget problemfor-
muleringen (Jf side 3), i kapitel 1. At projektgruppen beskæftiger sig med et wicked 
problem som har en indeterminate situation gør at projektgruppen skal tilgå design 
situation ved hjælp af inquiry for at få en forståelse af problemfeltet. Vores inquiry vil 
bestå af en undersøgelse af smart-teknologi og oplevelsesrummet, i form af Aal-
borg havnefront. Projektgruppen vil her anvende værktøjet oplevelsesmatricerne 
som rammesættende for at danne spørgsmål til interview med Keld Rud Nielsen, 
projektleder hos Aalborg Event, for at klarlægge hvad konceptet til Aalborg Regatta 
skal indeholde.   

I dette projekt arbejdes der med Research Through Design og research er derfor 
en del af designprocessen. Faste & Faste (2012) definere Research Through Design 
som:

“.., research through design is design activity that operates as research” 
(Faste & Faste 2012, s. 6) 

Designaktiviteter er her det der ligger til grund for den viden du får i din un-
dersøgelse. Vores designproces skal ende ud i en konceptløsning, som skal give ny 
viden (Faste & Faste, 2012). 

Da projektgruppen beskæftiger sig med research i designprocessen er designpro-
cessen en undersøgelse af en mulig konceptløsning med smart teknologi, til brug, 
til Aalborg Regatta. 
I dette projekt vil projektgruppen gennem designprocessen anvende pragmatismen 
til at få viden om konceptidé, som projektgruppen kommer til at udvikle. Dette gen-
nem research af problemfeltet og eksperiment af konceptidé og derudover anvende 
eksperimentering af prototype til at få ny viden (Rylander, 2012), som skal være 
med til at understøtte og forbedre udviklingen af det endelige løsningskoncept til 
Aalborg Regatta.
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4.3 Oplevelse

I dette afsnit vil projektgruppen have fokus på at definere, hvad oplevelse er og der-
udover komme ind på teknologi som oplevelse, da projektgruppen i dette projekt 
har fokus på teknologi i en oplevelsesbaseret kontekst. John Dewey (1934) beskriv-
er i bogen Art as Experience oplevelse som følgende: 

“The experience is the result, the sign, and the reward of that interaction of or-
ganism and environment which, when it is carried to the full, is a transformation 
of interaction into participation and communication.” (Dewey, 1934, s. 22).

John Dewey (1934) har fokus på oplevelse som noget der kan opdeles i to be-
greber. Dette kalder han Experience og An Experience (Dewey, 1934). Experience 
er oplevelser som er uden den store betydning for det enkelte menneske og nød-
vendigvis ikke er fuldendt, hvor An Experience er en komplet oplevelse som er 
fuldendt, inkorporeres i og separeres fra andre oplevelser det enkelte menneske har 
haft (Dewey, 1934). I citatet ovenfor henviser Dewey til An Experience, da han hen-
viser til den fuldendte oplevelse og individet bevæger sig fra at interagere med no-
get til at være en del af oplevelsen. Forskellen består i at individet har en oplevelse 
af en genstand, som ikke er en betydelig oplevelse til forskel fra at have en fuldendt 
oplevelse, som ligger udover det sædvanlige. Dette er an experience. Derudover 
mener John Dewey (1934) også at oplevelse er noget der:

”[…] occurs continuously, because the interaction of live creature and environ-
ing conditions is involved in the very process of living.” (Dewey, 1934, s. 35).

I dette citat er der tale om experience. Oplevelse er altså noget vi som mennesker 
har hele tiden, fordi vi hele tiden er i kontakt med vores omgivelser (Dewey, 1934). 
Oplevelse er noget der opstår i og imellem individer. Dewey (1934) har her fokus på 
det flow af erfaringer som dagligdags oplevelser skaber hos det levende væsen.  
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En oplevelse kan være mere eller mindre betydningsfuld. Dette er Deweys (1934) 
expierence og an expierence. An experience beskrives ved hjælp af en enhed og 
enheden består af en kvalitet, der beskriver oplevelsen (Dewey 1934). Tillægsord 
anvendes for at beskrive oplevelsen og lade den skille sig ud fra andre oplevelser. 
Måden hvorpå, vi som mennesker skaber en betydning af en oplevelse, sker gen-
nem sanserne. Dette beskriver Dewey (1934) således: 

“The senses are the organs through which the live creature participates directly 
in the ongoings of the world about him. In this participation the varied wonder 
and splendor of this world are made actual for him in the qualities he experi-
ences.” (Dewey, 1934, s. 22). 

Sansningen er måden hvorpå individet kan involvere sig og forstå omverdenen. 
Verden er gjort aktuel for individet gennem de kvaliteter som individet oplever, i for-
hold til omverdenen ved at kunne bruge sin sanser til at opleve og forstå verdenen. 
An experience sker gennem samhørigheden af undergoing og doing. Dette skal ses 
som at oplevelse både er noget der overgår individet men at individet også deltag-
er aktivt i oplevelsen og er med til at skabe den. En oplevelse kan godt være in-
tens, men har individet ikke den nødvendige erfaring fra tidligere vil oplevelsen ikke 
kunne gå mod an experience (Dewey, 1934). 

John Dewey (1934) omtaler det æstetiske som det der henviser til at individet er 
klar over en start og en slutning på oplevelsen. Individet skal være interesseret i as-
pekter i og omkring oplevelsen og hvad der sker undervejs, fra start til slut. Individet 
skal have en lyst til at se oplevelsen til ende og agerer i samspil med de ting der er 
en del af oplevelsen. Enden på oplevelsen skal være relateret til det forudgående og 
kulminationen på en kontinuerlig bevægelse. Dette vil være en an experience med 
æstetiske kvaliteter (Dewey 1934). Den æstetiske oplevelse værdsættes, forstås og 
nydes af individet (Dewey 1934). Oplevelse vil fremadrettet i projektet være syno-
nym for Deweys (1934) an experience.  
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I foregående afsnit har projektgruppen kigget nærmere på oplevelse, som det er 
præsenteret af John Dewey (1934). I det næste vil projektgruppen komme ind på 
oplevelse som det er vinklet i “Oplevelsesdesign” bogen af Jantzen et al. (2011). 
Jantzen et al. (2011) definerer oplevelser således:

“Oplevelser er ændringer i organismens tilstand og adfærd, som kan bryde med 
hidtidige forestillinger og opfattelser, hvilket kan føre til en præcisering af selv-
forståelsen, en mere nuanceret indsigt og/eller et større erfaringsgrundlag, som 
i sidste ende kan danne nye rutiner.” (Jantzen et al. 2011, s. 47)

Oplevelser er en størrelse som forandrer, forundrer og forvandler noget i individet. 
Forandringen, gennem oplevelse, sker ved at pulsen og åndedrættet ændres, sans-
ningen skærpes og vi afledes fra det vi ellers havde gang i (Jantzen et al. 2011). 
Forundringen omkring en oplevelse er en given forventning individet måtte have 
og den forestilling individet har om en ting, som ændres. Oplevelsen får individet til 
at tænke, hvad er det der sker her (Jantzen et al. 2011). Oplevelser giver en bedre 
forståelse, skaber nye forventninger og en bedre forståelse af sig selv og omverde-
nen (Jantzen et al. 2011). Dette kunne være dagligdagens oplevelser holdt op imod 
oplevelser som er en an experience. 

En an experience skal være en fuldendt oplevelse som bryder med det vante, altså 
dagligdagens oplevelser og erfaringer. Oplevelser sker gennem det vi som individ 
tidligere har erfaret (Jantzen et al. 2011). Kommunikation gør at vi som mennesker 
kan forstå ting, hvor æstetik er det der skal fange os. Æstetik gør at vi kropsligt kan 
være en del af de ting vi forstår. Kommunikation er en metode til at udveksle infor-
mation og betydninger, hvor æstetik er en størrelse, som skaber indlevelse og er 
noget som kan være svært at forklare. Det æstetiske omhandler kroppens sanser 
og sindets forståelse af tid og rum. Æstetik bygger på de samme forandringer og 
forforståelser og anskuelser som oplevelser indeholde, dog på en dybere kropslig 
og sanselig måde (Jantzen et al. 2011). 
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Oplevelse har to effekter på individet. Oplevelse sker i nuet og i kombination med 
omverdenen (Jantzen et al. 2011) og oplevelser i nuet, kan være med til at ændre 
på forventninger og forestillinger, samt give nye perspektiver på individets tilværelse 
og måske give nye handlingsmønstre og rutiner. Oplevelser i nuet er flygtige, hvori-
mod den udviklende oplevelse har en virkning, som kan have en vedvarende æn-
dring på hvordan individet ser sig selv og forstår verdenen omkring sig (Jantzen et 
al. 2011). De vedvarende ændringer er her nye erfaringer individet har gjort sig, som 
så vil gøre at individet oplever på en ny måde end før individet fik de nye erfaringer. 
I bogen “Oplevelsesdesign” har Jantzen et al. (2011) en gennemgang af hvad en 
oplevelse indeholder og hvordan vi som mennesker oplever. I bogen har de dog 
fokus på oplevelse af rum og bygninger. Hvilket skiller sig ud fra problemformulerin-
gen (Jf. side 3), som projektgruppen arbejder med i dette projekt, hvor projektgrup-
pen har fokus på teknologi i en oplevelsesbaseret kontekst. Ifølge de foregående 
afsnit omkring oplevelse kan oplevelse defineres som følgende: 

“Oplevelser er sansebaserede påvirkninger, som mennesker får i interaktion 
med produkter/genstande/systemer, tjenester, begivenheder, processer, andre 
mennesker, omgivelser etc., der afsætter sig som følelsesmæssige indtryk og/
eller meningsfulde erfaringer. Oplevelser er en konsekvens af den oplevendes 
indre tilstand (f.eks. behov, ønsker, motivationer, personlighedstræk, emotioner, 
overbevisninger, værdier, kultur, erfaringer, viden, færdigheder, forventninger, 
mood/humør/stemning, etc.), karakteristika ved produktet/genstanden/sys-
temet, tjenesten etc. (f.eks. funktionalitet/utility, usability, accessability, design, 
brand etc.), og konteksten i hvilken interaktionen finder sted (f.eks. environ-
ment/fysisk kontekst, social kontekst, kulturel kontekst, teknologisk kontekst, 
tidsmæssig kontekst, organisatorisk kontekst, opgavemæssig kontekst etc.” 
(Jensen, 2013, s. 26-27)

John Dewey (1934) og Jantzen et al. (2011) er anvendt i det foregående til at give 
en generel præsentation af, hvad oplevelse er for en størrelse, hvor de hver især 
vinkler oplevelse over på henholdsvis kunst, rum og bygninger. Projektgruppen vil i 
det efterfølgende kigge nærmere på oplevelse af teknologi og interaktion, da det er 
denne oplevelse projektgruppen kommer til at beskæftige sig med i dette projekt, 
omkring udviklingen af det digitale koncept til Aalborg Regatta.  



Side 24

4.3.1 Teknologi, interaktion og oplevelse

Oplevelsesdesign skal stræbe efter at være æstetisk oplevelses skabende frem for 
at “kommunikere” at det er et spændende produkt/oplevelse. Oplevelsesdesig-
net skal skabe involvering og tilstedeværelse i interaktion med brugeren, aktivere 
sanserne og ligesom oplevelse bryde med det vante. Det kommunikative skal kun 
anvendes for at gøre opmærksom på produktet og ikke være hovedessensen i pro-
duktet (Jantzen, 2011). I udviklingen af digitale produkter er fokus over de senere år 
gået fra teknologi i arbejdsmæssige sammenhæng til fokus på at teknologien også 
skal kunne anvendes i hjemmet og det generelle hverdagsliv. Fokus er gået fra at 
teknologien skal være effektiv og hjælpe til at udføre arbejdsopgaver til et fokus på 
brugernes tilfredshed med teknologien og deres oplevelse af produkterne (Wright et 
al 2010). Derudover er teknologi også blevet en fast bestanddel af byrummet, hvor 
man i dag taler om smart cities (Brynskov et al. 2014).  

Teknologi er i dag en fast del af vores hverdag, vi anvender ikke kun teknologien, 
men vi lever med den. Teknologi er noget vi har omkring os hele tiden og er blevet 
en vigtigt faktor i menneskers oplevelser (Wright et al 2010). Succesfulde teknol-
ogier i human-computer interaction er teknologier, som harmonere med de behov 
brugerne har i den situation, som teknologien skal anvendes i og teknologien skal 
være med til at berige brugeroplevelsen (McCarthy et al. 2004; Preece, Rogers & 
Sharp 2016).

Når der tales brugeroplevelse er der fokus på to dimensioner, disse er usability og 
oplevelse. I interaktionsdesign startes der gerne med at undersøge problemstill-
ingen i stedet for at starte med at designe hvordan produktet skal være, dette gøres 
for at usability og brugeroplevelsen ikke glemmes i udviklingen af produktet og 
kravene til produktet er de rigtige, i forhold til den problemstilling der undersøges 
(Preece et al. 2016). I HCI er fokus flyttet fra laboratorietest til brug ude i verdenen, i 
dagligdagen osv.. Dette beskriver Preece et al. (2016) på følgende måde: 

“By this it is meant how products behaves and is used by people in the real 
world” (Preece et al. s. 12) 
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Der er derfor kommet et større fokus på brugen af teknologi i konteksten, og oplev-
elsen af et teknologisk produkt (McCarthy et al. 2004; Wright et al. 2010). Der har 
i HCI orienteringen derfor været et fokus på usability, hvor nemt teknologien har 
været at bruge, og oplevelsen så alle skulle kunne finde ud af at anvende teknolo-
gien, frem for ikke at kunne anvende den i en kontekst og derigennem få en dårlig 
oplevelse af den pågældende teknologi. 

Oplevelse som sker gennem eller ved hjælp af teknologi defineres som 
user experience. Her er der tale om produkter, hvis hovedformål er at skabe en 
oplevelse for brugeren eller produkter som skal være med til at forbedre oplev-
elsen, men hvor produktet har et andet primært formål. Oplevelsesaspektet bliver 
her derfor en ekstra værdi der er tilknyttet produktet (Jensen, 2013). Wright & Mc-
Carthy (2010) nævner at når der snakkes teknologi og oplevelse, og der glemmes 
at have fokus på variationer i oplevelsen, vil der blive gået glip af det sjove, fo-
rundringen, magien og fortryllelsen af teknologien (Wright et al. 2010). Hvis vi skal 
tilbage til oplevelsen, forundringen og fortryllelsen af teknologiens kunnen, som 
teknologi kunne da det første gang var nyt for alle, skal en undersøgelse tilgås med 
en mulighed for alting, altså at designeren skal være åben for at alt kan være rel-
evant indenfor usability, i forhold til den case der arbejdes med, i resultaterne og i 
udviklingen af et produkt for at skabe noget nyt der igen kan forundre, fortrylle og 
give mennesker en oplevelse (McCarthy et al 2004). McCarthy et al (2004) beskriver 
dette således:

“Many of us have lost the sense of the magic of technology that attracted us 
to this area of study in the first place. The sense of wonder at what an ordinary 
computer could do and how it did it.” (McCarthy et al. 2004 s, 192)

McCarthy & Wright (2004) har fokus på følt oplevelse i oplevelsen af teknologien og 
nævner i deres tekst at personer bør spørges om oplevelsen, da det er subjektivt, 
hvad den enkelte oplever. Derudover skaber den følte oplevelse også refleksion hos 
individet og derfor en personlig mening af den oplevelse som personen har haft. 
Den følte oplevelse er svær at fastsætte, da oplevelse ikke kan betragtes udefra, 
men indefra og ud hos det enkelte individ (McCarthy et al. 2004). Det er derfor kun 
individet selv der kan sige noget om oplevelsen og hvilken type af oplevelse indivi-
det har haft, om oplevelsen her har været en almindelig eller æstetisk oplevelse. En 
æstetisk oplevelse eller en beriget brugeroplevelse lægger sig op af John Deweys 
(1934) an experience, hvor start og slutning, subjekt og objekt, doing og undergoing 
er sammensluttet i en enhed, altså den æstetiske oplevelse. Individet er klar over 
der har været en ekstraordinær oplevelse, hvor alle tingene i oplevelsen er smeltet 
sammen og har været med til at bidrage til en æstetisk oplevelse. 
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Inspireret af Dewey (1934) har Folizzi & Ford (2000) også fokus på oplevelse og 
deler oplevelse op i experience og an experience. Experience ser de som en strøm 
af oplevelser mennesket har, altså at oplevelse sker hele tiden. Forlizzi et al. (2000) 
an experience har ligesom Deweys (1934) (jf. side 20) en start og en slutning og er 
den type af oplevelse som kan ændre mennesket. Forlizzi et al. (2000) opererer dog 
med et aspekt af oplevelse som de kalder experience as story. Dette omhandler at 
oplevelse er noget mennesket kommunikere til andre omkring sig og er den måde 
vi som mennesker husker en oplevelse, nemlig med en historie tilknyttet. Oplevelse 
består af små del-oplevelser (Forlizzi et al. 2000). 

I dette projekt ligger fokus på det digitale produkt og oplevelsen heraf, frem for 
totaloplevelsen af Aalborg Regatta som event. Ved at skabe en god oplevelse af 
brugen af det digitale produkt skulle konceptet gerne være med til at bidrage til to-
taloplevelsen af eventet, da konceptet er en del-oplevelse i sig selv. At de besøgen-
de og brugerne af konceptet får en god oplevelse af produktet, skulle gerne være 
med til at bidrage til, at de besøgende fortæller andre om deres oplevelse. Oplev-
elsen bliver så til en historie som huskes, fordi de besøgende til Aalborg Regatta 
fortæller andre om deres dag, eller dage til Aalborg Regatta. I næste kapitel (kapitel 
4.4) kommer vi til at undersøge nærmere, hvilket oplevelsesrum der opereres med, 
så vi får en viden om hvilken kontekst det digitale produkt skal anvendes i inden vi 
går i gang med selve konceptudviklingen.

Forlizzi & Battarbee (2004) har i deres teori om interaktion og oplevelse, tilføjet 
co-experience, ud over experience og an experience da de har fokus på social 
interaktion i oplevelsen. Forlizzi og Ford (2000) havde her experience as story som 
deres ekstra fokus på oplevelse. Forlizzi & Battarbee’s (2004) syn på 
experience og an experience lægger sig op af Deweys (1934) oplevelsesbegreber. 
Co-experience omhandler oplevelse som skabes med eller deles sammen med an-
dre mennesker. Oplevelser er subjektive for det enkelte individ, dog sker oplevelser 
ofte sammen med andre og oplevelsen ville derfor ikke være den samme, hvis ikke 
der havde været andre til stede. 
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At dele en oplevelse med andre gør, at der kan skabes en fælles historie som kan 
deles med andre, som en del af experience as story begrebet fra Forlizzi og Ford 
(2000), dette er med til at der kan dannes relationer til andre mennesker ved at have 
været social og oplevet noget sammen (Wright et al. 2010). 

Marc Hassenzahl (2010) har også fokus på oplevelse i sin tekst “Experience design 
- Technologi for all the right reasons”. Oplevelse definerer han som noget der er 
med til at forme vores personlighed, da de tidligere oplevelser mennesket har haft, 
spiller ind på de fremtidige oplevelser som mennesket får (Hassenzahl 2010). Dette 
lægger sig op af Jantzen et al. (2011) og deres beskrivelse af oplevelse og erfaring, 
samt Wright & McCarthy (2010), som også nævner dette i forbindels med tidligere 
og nye oplevelser.  

McCarthy & Wright (2004) har fire aspekter, som de kalder The Four Threads of Ex-
perience, som bliver anvendt til at se på teknologi som oplevelse. De fire aspekter 
er: the sensual, the emotional, the compositional og the spatio-temporal. Projekt-
gruppen starter her med at nævne det spatio-temporal aspekt, da dette aspekt altid 
er til stede før de andre dele af the four threads of Experience. 

Det spatio-temporal omhandler tid og sted. Dette aspekt er en del af alle oplevels-
er, da tid og sted her bliver frembragt gennem et bestemte tidspunkt og et bestemt 
sted, hvor der sker en interaktion med teknologien, og individet får en oplevelse af 
teknologien (McCarthy et al. 2004). Tid og sted for oplevelsen er med til at definere 
oplevelsen og dens indhold, da stedet og tiden kan variere. Oplevelsen kan ændres 
ved at området, altså det pågældende sted ændre sig, konteksten der arbejdes 
med kan ændres, og over tid vil oplevelsen også ændres, da et individ vil have fået 
flere erfaringer mellem den første og næste gang en oplevelse finder sted (Jf s. 22). 

Det sanselige aspekt af oplevelser omhandler individets sanselige inddragelse i 
en bestemt situation og oplevelsen heraf. Der er her fokus på de følte og indre del 
elementer af oplevelse og det at reflektere over sansningen i situationen (McCarthy 
2004). 
Det sanselige aspekt er vigtigt i forhold til teknologi, da det enkelte individ skal 
udtrykke disse sansemæssige oplevelser. Der har tidligere været fokus på teknologi 
som en databehandlingsenhed, men kigges der i stedet på engagement opfordres 
der til at kigge på teknologier som artefakt. En artefakt er et objekt, som er fremstil-
let af et menneske. Disse artefakter kan mennesket opleve. Et artefakt kan her give 
mulighed for deltagelse, engagement og at absorbere oplevelse, gennem at bruge 
sanserne til at forstå en oplevelse (McCarthy et al. 2004). 
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Det følelsesmæssige aspekt omhandler værdier, der tillægges forskellige følels-
er i en oplevelse. Følelser er en samhørig bestanddel af og det der er med til at 
beskrive en oplevelse. Der er forskel på at føle glæde ved at løse et problem, og 
glæde ved at finde kærlighed (McCarthy et al. 2004). 

Det compositional thread omhandler forholdet mellem helheden af den pågældende 
oplevelse og de enkelte dele som udgør oplevelsen. Interaktionen med teknolo-
gi omhandler her en fortælling af handlingen. Et produkt designes med fokus på 
brugeroplevelsen og at denne oplevelse fremstår som et samlet forløb under hele 
interaktionen med teknologien. Der er her fokus på relationerne mellem oplevelsen, 
mennesker, objekter og ens omgivelser og hvilken mening vi som mennesker giver 
en oplevelse ud fra forholdet til de førnævnte ting (McCarthy et al. 2004).

Gennem The Four Threads of Experience kan der dannes en forståelse af interak-
tion og oplevelsen af interaktionen i forhold til teknologien der kigges på (McCarthy 
et al. 2004). Brugeroplevelsen er der blevet et større fokus på i interaktionsdesign 
(McCarthy et al. 2004). Projektgruppen skal derfor have foretaget en undersøgelse 
af og snakket med potentielle brugere af konceptet, som udvikles, for at få viden 
om brugeroplevelsen af den prototype, som udvikles i dette projekt. Dette for at 
undersøge om prototypen dækker de ønsker og behov der måtte være i brugen af 
det digitale produkt og at konceptet der udvikles ikke forstyrrer brugernes oplevelse 
af teknologien. Projektgruppen vil i evalueringen af prototypen, som der udvikles 
senere i projektet, anvende ovenstående aspekter til at få viden om oplevelsen og 
interaktionen med prototypen. I kapitel 4.4 kigges der på oplevelsesrum, da pro-
jektgruppen skal udvikle et koncept til Aalborg Regatta, som finder sted på Aalborg 
havnefront og havnen derfor bliver oplevelsesrummet, stedet, som der skal tages 
højde for i brugen af teknologien og konceptet.

Det første teknologi var i starten en kompleks størrelse, som ikke ret mange men-
nesker anvendte, da brugerne af de første computere skulle have kompetencer 
indenfor programmering. Her har HCI orienteringen haft fokus på hvordan teknolo-
gi, artefaktet og design skal kunne vække en interesse hos brugeren og gøre så 
teknologien kunne anvendes af alle (Wright et al. 2010). Teknologien har været gen-
nem en ændring fra produkter der kunne anvendes til det teknologien var tiltænkt, 
altså funktionaliteten, til at blive til produkter der er på mode at bære i forskellige 
udformninger (Jensen, 2013). I interaktion og brugeroplevelse undersøges interak-
tionen der finder sted imellem mennesker, produkt og den oplevelse som menne-
sket har i brugen af et produkt, i konteksten (Jensen, 2013). Dette kan illustreres 
med figur nr. 4, herunder.
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Figur 4 - Jensen, J. F. (2013). UX, XD & UXD: User Ex-
perience, Experience Design & User Experience Design. 
s. 23

Teknologien skal støtte op om og forbedre aktiviteten i den situation som teknol-
ogien skal anvendes i. McCarthy & Wright (2004) beskriver et eksempel med en 
sygeplejerske, som må forlade patienterne for at indskrive oplysninger i sygehusets 
database. Dette tager hende væk fra patienterne og hun føler at hun kunne bruge 
tiden bedre ved at være sammen med patienterne, frem for at indtaste oplysninger 
i systemet, selvom det ikke tager ret lang tid at få indtastet oplysningerne. Tek-
nologien støtter i eksemplet med sygeplejersken ikke op om det sygeplejersken 
vægter højt, i hendes job, nemlig at passe patienterne. Teknologi skal ikke længere 
kun være nemt at anvende, lærende og tilfredsstillende at bruge. Teknologien skal 
være brugbart i brugernes liv, hvilket passer med pragmatismen, som har fokus på 
praksis og her er brugernes liv praksis. Havde sygeplejersken kunne indtaste oplys-
ninger om sine patienter, imens hun var hos dem, frem for at gå fra patienterne ville 
teknologien have opfyldt kriteriet om at teknologien skal være brugbar i brugeren 
liv, her sygeplejerskens arbejde, på en bedre måde end tidligere. Dette fordi tek-
nologien kunne anvendes i praksis, da sygeplejersken stadig kunne være ved og 
passe sine patienter, som hun vægter højt, imens kravet om at indtaste data om 
patienterne opfyldes.
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Interaktion eller mere præcist bruger-produkt interaktionen kan ske på tre måder. 
Dette beskriver Forlizzi et al. (2004) som Fluent, Cognitive og Expressive (Forlizzi et 
al. 2004). 

En fluent bruger-produkt interaktion omhandler automatik af interaktionen. Denne 
form for interaktion kræver ikke det store fokus fra individet. Dette kunne være at 
cykle, når det først er lært ved du hvordan du cykler uden at skal fokusere på det. 

En cognitive bruger-produkt interaktion omhandler interaktioner med et produk-
tet som gør at brugeren kan forme en relation til produktet. Interaktionen kan her 
være med til at give viden eller forvirring om interaktionen, hvis produktet ikke kan 
relateres til brugen af andre produkter individet har interageret med tidligere. Det 
kognitive aspekt lægger sig op af Jantzen et al. (2011) og deres syns på tidligere 
erfaringer (jf side 22), som det der er med til at definerer den oplevelse individet har 
da det cognitive også omhandler de tidligere erfaringer individet har haft med inter-
aktion af produkter. 

En expressiv bruger-produkt interaktion er med til danne en relation mellem bruger-
en og produktet, fordi brugeren selv kan udtrykke det de ønsker i udformningen af 
produktet som en form for co-creation, da brugeren er en del af designprocessen 
(Forlizzi et al 2004). At personlig gøre et produkt kunne være at designe din egen 
Nike sko (www.nike.com, 2018). 

I dette projekt kommer projektgruppen til at have fokus på den kognitive bru-
ger-produkt interaktion. Dette forbi der vil blive udviklet en digital prototype, som 
vil blive evalueret på interaktion og brugeroplevelse, da det digitale koncept skal 
være relevant for de besøgende til Aalborg Regatta og være med til at bidrage til 
totaloplevelsen af eventet, og give information til de besøgende. Fokus ligger der-
for på at udvikle et produkt, som stadig er nyt, men som de besøgende stadig kan 
relatere til andre interaktioner, som de tidligere har haft. Dette for at de besøgende 
til Aalborg Regatta ikke får en negativ oplevelse af produktet. Den expressiv bru-
ger-produkt interaktion er fravalgt i dette projekt da eventet Aalborg Regatta ikke 
fysisk er opstillet, før projektet er afleveret og den rette kontekst derfor ikke er til 
stede, til at arbejde med co-creation. Derudover har projektgruppen valgt at ar-
bejde med et ekspert mind-set i udviklingen af konceptet og derfor ikke inddraget 
brugerne i første del af designfasen (jf. kapitel 3).
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Bruger-produkt interaktion opdeler Forlizzi et al. (2000) i user og product. Brugerne 
omhandler hvordan mennesker påvirker oplevelser. Mennesker medbringer deres 
tidligere erfaringer når der opleves, dette har Jantzen et al. (2011) også haft fokus 
på, som beskrevet tidligere (jf side 22). Derudover er der i Forlizzi et al. (2000) user, 
fokus på følelser, værdier, sanser og det at forstå en situation. 

Produktet er omkring, hvordan artefaktet har indflydelse på oplevelsen. Et produkt 
fortæller gennem formen, de funktioner produktet har, de æstetiske kvaliteter og 
anvendeligheden af produktet i den givne kontekst, hvordan produktet kan an-
vendes. 

En interaktionen mellem bruger og produkt sker i brugen af produktet i en bestemt 
kontekst. Her kan interaktionen af det samme produkt godt være forskellig fra kon-
tekst til kontekst. En mobiltelefon kan i en kontekst anvendes til at snakke i og i 
en anden til at filme med. Her er der fokus på to forskellige interaktioner med det 
samme produkt. Der skal derfor lægges et fokus på at forstå brugerne, produktet, 
konteksten og de interaktioner som kan ske når der udvikles brugeroplevelser, da 
brugeroplevelsen kan være forskellig alt efter hvordan produktet anvendes i den 
tiltænkte kontekst (Forlizzi et al. 2000).
          
Der findes en række tilgangsvinkler til at undersøge oplevelsen i interaktionen. Dis-
se tilgangsvinkler er produktorienteret, brugerorienteret og interaktionsorienteret 
(Forlizzi & Battarbee 2004). 

Produktorienteret modeller: Har fokus på at hjælpe designeren med at udvikle pro-
dukter der giver en interessant oplevelse. Her beskrives oplevelser og problemer, 
som skal overvejes eller tages højde for i et design og evaluering af et artefakt, 
service, miljø eller system. Der er fokus på produktet. Modellerne operere ofte med 
lister af emner eller kriterier som skal anvendes når der designes. 

Brugerorienteret modeller: Her er fokus på at forstå brugerne, som skal anvende 
et produkt. Her prøver designeren at forstå brugernes handlinger og aspekter af 
oplevelsen, som brugerne mener er relevante i deres interaktion med et produkt. 
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Interaktions orienteret modeller: Her ligger fokus på at forstå produkt som det der 
skal være med til at lukke hullet mellem designeren og brugerne. Forlizzi et al. 
(2004) bruger her McCarthy et al.(2004) four threads of experience som et af ek-
semplerne, hvor de nævner at dette bidrager til handlinger, der frembringer me-
ninger (Forlizzi et al. 2004). Forlizzi og Battarbee (2004) henviser også selv til en 
interaktions orienteret tilgang, for bedre at kunne forstå brugeroplevelsen af et pro-
dukt, da de skriver følgende:

“...an interaction-centered view is the most valuable for understanding how a 
user experiences a designed product” (Forlizzi & Battarbee, 2004, s. 261).

De tre tilgangsvinkler der er nævnt i foregående afsnit vil alle på mere eller mindre 
vis indgå i udviklingen af et produkt, da der altid skal overvejes kriterier for indhold 
af og om produktet, fokus på brugerne der skal anvende produktet og interaktionen 
med produktet, samt oplevelsen disse ting frembringer. Projektgruppen har på side 
?? nævnt, at der i dette projekt vil blive anvendt the four threads of experience i 
undersøgelsen og evalueringen af prototypen. Projektgruppen lægger sig derfor 
op af at være interaktions orienteret i dette projekt. Da projektgruppen vil evaluere 
prototypen og brugeroplevelsen af denne lægger projektgruppen sig derfor også 
op af at have et brugerorienteret fokus, i den sidste dele af projektet. Evaluering af 
prototypen findes i kapitel 7.1. 

I forhold til foregående valg med fokus på Forlizzi & Bartarbees (2004) kognitive 
bruger-produkt interaktion har projektgruppen valgt at anvende Marc Hassen-
zahl (2010) til at se nærmere på oplevelse af teknologi. Teknologi er i dag all-
estedsnærværende i menneskers daglige liv, eller er blevet det de sidste år og te-
knologien er derfor noget der er med til at facilitere, kreere og formidle oplevelser. 
Teknologi skal ikke nødvendigvis være en an experience, da teknologi er en del af 
dagligdagen og de oplevelser individet derfor ikke nødvendigvis ville se som an 
experience. Når der arbejdes med teknologi og udviklingen af digitale produkter, 
bør der være fokus på brugervenligheden af produktet for at dem der skal anvende 
produktet, til det det er tiltænkt, rent faktisk også kan anvende produktet. 
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Usability handler om at lave noget simpelt frem for komplekst. Dette kunne være 
at forbedre et interface, så det er mere simpelt og let at gå til (Hassenzahl 2010). 
Usability skal føre brugeren mod målet, men produktet kan også tage fokus væk 
fra målet, som produktet ellers skulle hjælpe med at nå, hvis der er valgt en forkert 
teknologi eller at der er mangler i interaktionsdesignet. Oplevelsen af produktet og 
det mål produktet skulle hjælpe med at nå eller løse vil så tage alt opmærksomhed 
fra den oprindelige oplevelse, her vil dette være oplevelsen af Aalborg Regatta. Den 
gode eller dårlige oplevelse af et nyt produkt afhænger af brugervenligheden, inter-
aktion osv. i den kontekst produktet er tiltænkt at skulle anvendes i. Hvis en telefon 
ikke virker til at føre en samtale gennem, men en ældre telefon, som den samme 
bruger har prøver har virket til at føre en samtale i, vil den nye telefons talefunktion 
give en dårlig oplevelse, da brugerens forventninger fra tidligere erfaringer (jf side 
22) er, at telefoner skal kunne anvendes til at føre en samtale gennem.         

Hassenzahl (2010) har kig på at brugerne forstår produkter på to forskellige måder. 
Her er der fokus på de pragmatiske kvaliteter (do-goals), at kunne bruge produktet 
til noget, i form af usability og hedoniske kvaliteter (be-goals), at produktet kan un-
derstøtte produktets do-goals. 

Pragmatiske kvaliteter (do-goals) omhandler bruger- og anvendeligheden i den kon-
tekst det er tiltænkt at produktet skal anvendes i. 

Hedoniske kvaliteter (be-goals) omhandler jeg’et, altså brugeren, hvorfor nogle ejer 
og anvender et bestemt produkt, som henledes til de behov som brugeren har.  

Usability omhandler de pragmatiske kvaliteter af et produkt, hvor de hedoniske 
kvaliteter af et produkt er en del af user experience, sammen med de pragmatiske 
kvaliteter, fordi de hedoniske kvaliteter høre til subjektet. Usability er derimod objek-
tivt, da det omhandler produktet (Jensen, 2013). Koblingen mellem do- og be-goals 
er ikke noget brugerne oftest lægger mærke til, da der enten tages stilling til om 
produktets funktioner virker, f.eks at kunne ringe op, eller funktionen, at der ringes 
op, anvendes for at få dækket et behov om at få en relation til andre mennesker. 
Der er ikke fra brugerens vinkel fokus på at funktionen af produktet og det psykolo-
giske behov opfyldes på samme tid. De to aspekter anvendes hver for sig (Hassen-
zahl 2010). 
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Hedoniske kvalitet, omhandler stimulation af brugeren for at de kan nyde oplevels-
en, at brugerne kan udtrykke sig selv gennem objektet, for at kontrollere hvordan 
andre skal opfatte dem, at produktet kan være med til at minde brugerne om ting 
der er vigtige i deres liv eller noget de har oplevet, som har haft stor betydning for 
brugeren. Produkter med hedoniske kvaliteter vil brugerne ofte beholde frem for 
produkter der ses på med fokus på de pragmatiske kvaliteter, da disse produkter 
kan udskiftes med nye produkter der kan gør præcis det samme som det tidligere 
produkt. Pragmatiske orienteret produkter kan dog også have værdi for en bruger, 
hvis det f.eks. er arvet fra en slægtning (Hassenzahl, 2010). Usability er i dag stadig 
vigtigt, men er blevet noget brugerne af et produkt har mindre fokus på, fordi bru-
gerne af produkter i dag forventer at producenten har haft fokus på usability i ud-
viklingen af deres produkt. Der lægges derfor oftest mærke til brugervenligheden af 
et produkt, når der er mangler i denne (Jensen, 2013). 

For at digitale produkter, systemer og interfaces er nemme at gå til, bør de ikke 
være overfyldt med funktioner, da brugerne ikke kommer til at anvende alle funk-
tionerne, eller ikke kommer til at kende til at de mange ekstra funktioner eksistere. 
Et interface skal gerne være simpelt for at der er fokus på den opgave, som bruger-
en prøver at løse frem for alt det udenom (Wright et al. 2010). En reduktion af funk-
tioner er dog næppe det brugerne ønsker eller har brug for, da der ved en reduk-
tion af funktioner er en chance for at situationen ikke udnyttes eller kan udnyttes til 
fulde. Brugerne vil gerne have at der findes nogle ekstra funktioner, som de måske 
ikke anvender hele tiden (Hassenzahl, 2010). Dette giver mulighed for at brugerne 
kan udfordre sig selv eller gør noget nemmere, i brugen af produktet, hvis de øn-
sker dette. Det kan så være med til at give en ny oplevelse end den oplevelse bru-
gerne har vænnet sig til i brugen af simple og få funktioner. Der skal derfor findes en 
gylden mellemvej når der udvikles et digitalt produkt og funktionerne (Hassenzahl, 
2010). Dette kan evalueringen og test af prototype være med til at klarlægge, da et 
udsnit af brugerne, som produktet er tiltænkt kommer til at afprøve produktet og 
giver svar på, hvad der virker og ikke virker (Preece et al. 2016).
Designere udvikler oplevelser gennem produktets funktionalitet, produktets indhold, 
måden produktet præsentere sig på og i interaktionen (Hassenzahl, 2010), fordi 
brugerne trækker på deres tidligere erfaringer og oplevelser af produkter for at se 
om det nye produkt giver dem en god eller dårlig oplevelse (jf side 22). Produktet er 
et middel der anvendes til at nå i mål, hvor målet er det der er i fokus frem for pro-
duktet. Det bedste produkt er et produkt, som fører brugeren i mål uden at produk-
tet i sig selv stjæler fokus (Wright et al. 2010 s. 16). 
Projektgruppen kommer i dette projekt til at kigge på de pragmatiske og hedoni-
ske kvaliteter af det digitale produkt der skal udvikles, da produktet kommer til at 
indeholde nogle funktioner, de pragmatiske kvaliteter, og dermed skal brugerven-
ligheden af produktet og funktionerne undersøges for at optimere disse, så de he-
doniske kvaliteter om oplevelsen som brugerne får i brugen af produktet bliver så 
gode som muligt. 
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4.4 Oplevelsesrum
Aalborg Regatta afholdes på Aalborg havnefront d. 14-17 Juni 2018. Her er Kevin 
Lynch (1960) inde på, at et byrum består af fem elementer som er: paths, edg-
es, districts, nodes og landmarks (Lynch 1960). I de næste afsnit vil der være en 
beskrivelse af området og hvad dets paths, edges, districts, nodes og landmarks 
er. Området Aalborg Regatta strækker sig fra Musikkens Hus i øst. Her fi nder man 
foran Musikkens Hus, en stor plads, som under Aalborg Regatta, fungerer som 
opholdspunkt, hvor der dagligt er musiske indslag. Under Aalborg Regatta vil der 
på kajen foran Musikkens Hus, som ses på billede 2 og 3, være skibe som pryder 
billedet langs havnefronten.

Billede nr. 2 - Havnefronten ved Musikkens Hus       

Billede nr. 3 - Havnefronten ved Musikkenshus  

Når man bevæger sig fra Musikkens Hus i øst og mod vest, færdes man på en 
asfalteret sti, hvor der på vejen er grønne og rekreative områder, og på stien er der 
også stationære liggestole, som off entligheden frit kan benytte.

Billede nr. 2 - Havnefronten ved Musikkens Hus       

Billede nr. 3 - Havnefronten ved Musikkenshus  
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                      Billede nr. 4 - Asfalteret sti    

                     Billede nr. 5 - asfalteret sti.

Længere fremme kommer man forbi Aalborg Universitets bygning Create, på dette 
stykke er der bænke man kan opholde sig, eller tage et hvil på. Umiddelbart efter 
Create, fi ndes et geografi sk mindre rekreativt område. Dette indeholder stole og et 
par hængekøjer, og umiddelbart efter dette område, møder man et område med 
træningsfaciliteter som ses på billede nr. 6 og 7.
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             Billede nr. 6 Rekreativ område

billede 7 - , samt træningsfaciliteter ved siden af Aalborg Universitet

Efter ovenstående område, bevæger man sig mod Utzon Center. Umiddelbart inden 
man kommer til Utzon Center, fi nder man endnu et rekreativt grønt område. Dette 
område fungerer under Aalborg Regatta som område med legeland for børn, alle 
dagene til Aalborg Regatta. (www.aalborgevents.dk, 2018).
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        Billede nr. 8 - Grønt område ved Utzon center 

       Billede nr. 9 - Grønt område ved Utzon center

Dernæst kommer man til Utzon. Utzon Center er det nordiske oplevelseshus for 
arkitektur og design (Utzoncenter.dk, 2018) Under Aalborg Regatta byder Utzon 
indenfor hvor man kan få lov til at opleve Mindcraft i Virtual Reality (Utzoncenter.dk, 
2018).

       Billede nr. 9 - Grønt område ved Utzon center
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                      Billede nr. 10 - Utzon center

      Billede nr. 11 - Åben plads ved siden af Utzon Center

Efter Utzon mødes du af en stor åben plads, hvor der på den ene side er et stort 
græsareal, dette vil under Aalborg Regatta være pladsen, hvor alle de musikalske 
hovednavne spiller på den største scene under Aalborg Regatta. På den anden 
side, ned til vandet fi nder man en lang kaj. Denne bliver til dagligt brugt af Kryd-
stogtskibe der lægger til kaj i Aalborg. Under Aalborg Regatta vil det være her du 
fi nder de største sejlskibe. Herudover vil der være forskellige mad - og drikkeboder, 
samt toiletfaciliteter, i dette område under Aalborg Regatta.

                      Billede nr. 10 - Utzon center
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        Billede nr. 12 - Åben plads ved siden af Utzon Center

   Billede nr. 13 - Havnefront hen mod Limfjordsbroen

Efter det åbne område kommer man til en trappe som fører hele vejen ned til van-
det. Denne trappe bliver brugt fl ittigt af besøgende på havnefronten, til at nyde en 
øl, slappe af osv.. I perioder hvor der er godt vejr, i længere tid, oplever man her ofte 
problemer med at der fl yder med aff ald fra besøgende (Iht. projektgruppens egne 
observationer) på modsatte side af vejen fi nder du Gabels torv. Det er her, at du un-
der Aalborg Regatta fi nder Asian Culture Festival, samt en mindre musikscene. Til 
dagligt er der på Gabels torv et springvand som en gang i timen starter og udfører 
et show akkompagneret af klassisk musik.
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        Billede nr. 14 - Havnefronten foran Gabels torv. . 

                       Billede nr. 15 - Gabels torv

Efter Gabels torv kommer du til Jomfru Ane Parken. Denne fungerer som grønt 
rekreativt område, hvor der i midten fi ndes en græsplæne og rundt om er der 
bænke og forskellige sidde faciliteter. I løbet af sommeren bliver Jomfru Ane Park-
en fl ittigt brugt af folk i alle aldre, hvad end det er for at sole sig, en hyggelig stund 
med venner eller lignende. 

        Billede nr. 14 - Havnefronten foran Gabels torv. . 
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Der fi nder i sommerperioden også en masse forskellige events sted i Jomfru Ane 
Parken, oftest har disse et musikalsk tema, her kan nævnes events som Chill i 
Parken og Harbour Candy, disse events tiltrækker ofte mange mennesker, så-
fremt vejret er godt. Når disse events foregår, er det projektgruppens oplevelse, at 
der kan være problemer med, at der ikke er nok toilet - og skralde faciliteter til de 
mange besøgende. Hvilket ofte resulterer i, at der fl yder med aff ald og lange køer 
til de toiletfaciliteter der fi ndes. Kommunen har her blandt andet prøvet at lave fod-
spor på asfalten der føre hen mod skraldespandene. På modsatte side af Jomfru 
Ane parken fi nder du Havnebadet, her er det muligt at bade og dyrke forskellige 
forskellige former for vandaktiviteter. 

Billede nr. 16 - Jomfru Ane Parken

Billede nr. 17 - HavnebadetBillede nr. 17 - Havnebadet
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Efter havnebadet kommer man til en mindre gade, hvor der fi ndes toilet - og aff alds 
faciliteter. Toiletfaciliteter består af to betalingstoiletter, samt to urinaler til mænd. 
Her er der ifølge projektgruppen ofte problemer med kø eller meget uhumske toilet-
ter i perioder hvor der er mange gæster på havnen. Skraldefaciliteterne består af tre 
molokker, hvor den ene er dedikeret til pizzabakker. Til trods for, at dette måtte syn-
es tilstrækkeligt, så har projektgruppen fl ere gange oplevet, at der her fl yder med 
skrald når der er mange gæster på havnefronten. På modsatte side af toiletterne, 
fi nder man Elbjørn. Elbjørn er en gammel isbryder, som efter sin pensionering har 
fået nyt liv som restaurant og selskabslokaler. 

  Billede nr. 18 - Toiletfaciliteter ved Jomfru Ane Parken

Til sidst inden man til Limfjordsbroen kommer man til et areal med forskellige ga-
deidrætsfaciliteter, såsom streetbasket og streetfodbold. Her oplever projektgrup-
pen oftest mange yngre mennesker, samt skatere der opholder sig og bruger faci-
liteterne og høre musik og hænger ud.

      Billede nr. 19 - Fodboldbane overfor Elbjørnen. 
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De fysiske rammer vil naturligvis have yderligere indhold under Aalborg Regatta, 
end hvad der ses på de netop gennemgåede billeder af oplevelsesrummet på Aal-
borg havnefront, da der under Aalborg Regatta vil være scener, boder, skibe osv.

Projektgruppen oplever Aalborg havnefront, som et utroligt dejligt sted, at opholde 
sig, hvad end det er for en gå tur, rekreativt brug osv.. Det er dog projektgruppens 
oplevelse, at der til tider kan være problemer med skralde - og toiletfaciliteter i 
perioder hvor vejret er godt og der er mange mennesker at finde på havnefronten i 
Aalborg. Dette bliver bla. understøttet af en artikel med Aalborgs Borgmester Thom-
as Kastrup Larsen, i online mediet Migogaalborg.dk 

I Maj 2018 under denne rapports tilblivelse, oplevede Aalborg mange sammenhæn-
gende dage som blev målt som deciderede sommerdage, ifølge DMI (2018). Dette 
medførte, at folk strømmede ud fra deres hjem og tog de offentlige rum, i Aalborg 
i brug. Herunder også Aalborg havnefront. De store menneskemængder på havne-
fronten og i de offentlige rum, skabte store affaldsproblemer i Aalborg. Dette blev 
der skrevet om i flere nordjyske medier og Aalborgs Borgmester Thomas Kastrup 
Larsen, var ude og udtale sig om sagen. Problemet lå i, at beboerne i Aalborg me-
ner, at det er kommunens ansvar, at stille tilstrækkelige skraldespande op i byrum-
met, mens kommunen mener, at der er opstillede nok til at kunne håndtere skralde 
problemerne. Borgmester Thomas Kastrup Larsen udtalte dernæst, at det er et 
fælles ansvar, hvor både kommunen og borgerne skal blive bedre til at tage hånd 
om problemet (Qureshi 2018).
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Billede 20 -  https://migogaalborg.dk/aalborgs-borgmester-om-gades-
vineri-der-skal-goeres-noget/

Ovenstående er projektgruppens personlige opfattelse, at problemer med skrald og 
dårlige toiletfaciliteter på Aalborg havnefront, er medvirkende til, at de besøgende 
kan få sig en dårligere helhedsoplevelse af deres besøg på havnefronten når disse 
problemer er til stede. 

Med afholdelsen af Aalborg Regatta, kommer der yderligere besøgende på Aal-
borg havnefront og det er derfor projektgruppens opfattelse, at dette potentielt kan 
få betydning for gæsterne til Aalborg Regatta selvom Aalborg Events sørger for 
yderligere toilet og skralde faciliteter under eventet. Projektgruppen vil derfor, ud 
fra ovenstående tage disse observationer med videre i projekt overvejelserne, at 
et digitalt koncept, til Aalborg Regatta kan indeholde funktioner, som kan hjælpe 
Aalborg Events med at imødekomme disse problemer, for at kunne skabe en bedre 
oplevelse for de besøgende til Aalborg Regatta. 
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Til at skabe forståelse for oplevelsesrummet hvor konceptet skal bruges, gøres 
der brug af Hird & Kvistgaard (2010). Hird et al. (2010) tager udgangspunkt i åbne, 
svært kontrollerbare områder. Dette er også gældende for Aalborg Regatta, da 
begivenheden foregår i byrummet - nærmere bestemt Aalborg havnefront og da 
eventet hverken har en indgang med billetkontrol, eller indhegning samt en definer-
et udgang. Hird og Kvistgaard (2010) mener ikke, at man kan designe og kontrollere 
oplevelser i samme grad, som det er tilfældet i et lukket og kontrollerbart oplev-
elsesrum (Hird et al. 2010) som en attraktion, eksempelvis som Fårup Sommerland 
der er indhegnet og har en indgang og en udgang, eller en event som Grøn koncert. 
Hird og Kvistgaard (2010) definerer oplevelsesrum som følgende:

“en fysisk og mental kontekst, der giver nogle bestemte rammer for det enkelte in-
divids oplevelsesmuligheder, og som medvirker til at formidle destinationens værd-
isæt. Der er både permanente og ikke-permanente rum og naturlige og menneske-
skabte rum og kommercielle og ikke- kommercielle rum”  Hird et al. 2010, s. 19

Byrummet skal også ses i forhold til hvordan borgerne der anvender dette opfatter 
stedet og hvordan byrummet tilpasses menneskers behov (Lynch, 1960; Basballe 
& Fritch, 2012). Dette ses blandt andet i forhold til det førnævnte skralde problem, 
hvor borgerne ikke føler at der er tilstrækkelig skralde faciliteter, men at kommunen 
mener at der er nok skraldespande rundt omkring i byen. Som borgmester Thom-
as Kastrup Larsen nævner i artiklen (Qureshi 2018) skal der en fælles indsats til fra 
kommunen og borgerne. 

Da projektets fokus ikke omhandler at designe det fysiske oplevelsesrum til Aalborg 
Regatta men et digitalt koncept, som kan understøtte det fysiske oplevelsesrum, 
så er dette afsnit ikke en dybdegående analyse af hele oplevelsesrummet men en 
undersøgelse af indholdet i oplevelsesrummet omkring Aalborg Regatta. Derfor vil 
vi ikke gå i dybden med Kevin Lynch (1960) “The Image of the City”, da bogen om-
handler hvordan en by eller byrum skal designes, men anvende bogen til afklaring 
af indholdet i et oplevelsesrum og hvordan dette kan undersøges.   
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Hird og Kvistgaards (2010) værktøj oplevelsesmatricerne anvendes til at kortlægge 
værdierne for et oplevelsesrum og som er med til at kortlægge oplevesrummets 
værdisæt (Hird et al 2010). Med oplevelsesmatricerne skal man gennem gentagne 
besøg i et oplevelsesrum beskrive værdier for oplevelsesrummet (Hird et al. 2010) 
I dette projekt benytter projektgruppen i stedet oplevelsesmatricerne som ram-
mesættende for spørgsmål til interview med Keld Rud Nielsen, projektleder hos 
Aalborg Events da det fysiske oplevelsesrum som finder til Aalborg Regatta ikke 
er til stede under tilblivelsen af denne, kan projektgruppen derfor ikke foretage 
undersøgelsen som (Hird et al. 2010). Hvor matricernes indhold normalt benyttes 
som beskrivende ved fysiske besøg, så vil de her i stedet virker rammesættende 
for de spørgsmål som projektgruppen vil stille Keld Rud Nielsen i interview, og da 
Keld Rud Nielsen besidder en ekspertviden omkring Aalborg Regatta, så skal dette 
interview danne grundlag for designkrav samt Aalborg Regattas værdisæt. Derudo-
ver har projektgruppen selv foretaget observationer i oplevelsesrummet på Aalborg 
havnefront, inden eventet afholdes. Dette er tidligere beskrevet i dette kapitel 4



Side 48

Hird og Kvistgaard (2010) definerer to tilgange til oplevelser, Den økonomiske ra-
tionelle tilgang og Den humanistiske tilgang. Ved Den økonomiske rationelle tilgang 
er der fokus på marketing og økonomi og der er i udpræget grad fokus på lukkede, 
kontrollerede og kontrollerbare rum som virksomheder, restauranter, hoteller osv. 
(Hird et al. 2010). Her refereres der bla. til Pine & Gilmore (1999 og 2007), hvor Pine 
& Gilmore repræsentere en tankegang om, at virksomheder selv kan designe oplev-
elser således, at kunden får lige netop den oplevelse, som kunden har betalt for og 
her ser man design af det givne oplevelsesrum som kontrol ned i mindste detalje 
(Hird et al. 2010). 

I Den humanistiske tilgang mener Hird et al (2010) ikke, at oplevelser kan designes, 
men må faciliteres og her er en stor forskel fra Den økonomiske rationelle tilgang 
da der her er tale om et individ eller gruppe, som selv producerer sine oplevelser og 
Hird et al. (2010) mener ikke, at der i denne tilgang kan manipuleres med et individ, 
til at have bestemte oplevelser. Her er det individet selv der skaber sine oplevelser 
(Hird et al. 2010).

De væsentligste forskelle på de to tilgange listes af Hird og Kvistgaard (2010) som 
i figuren her nedenfor, denne er en forsimpling af komplicerede teorier (Hird et al. 
2010). 
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                                                  Figur 5 - Hird et al 2010, s. 44 
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Da projektgruppen i dette projekt arbejder med Aalborg Regatta, som er et event, 
så må der alt andet lige også været et økonomisk perspektiv sammen med den 
humanistiske tilgang, da Aalborg Events afholder Aalborg Regatta for at tiltrække 
turister som køber forskellige ting under eventet, samt at skabe et diverts kulturliv i 
Aalborg kommune.  

Da projektgruppen i dette projekt arbejder med et oplevelsesrum som er åbent, 
svært kontrollerbart område, så arbejder projektgruppen her ud fra Den human-
istiske tilgang dog med forståelse af at der er et økonomisk aspekt i afholdesle af 
Aalborg Regatta. Udfra figur 5 vil projektgruppen derfor forsøge, at skabe et kon-
cept til Aalborg Regatta, som kan faciliterer de behov individet har til oplevelser, ud 
fra Den humanistiske tilgang. Projektgruppen vil derfor have fokus på, at et digital 
koncept skal være med til at at facilitere individets oplevelse og forståelse af Aal-
borg Regatta. 

Projektgruppen vil gennem interview med Keld Rud Nielsen forsøge, at finde emner, 
hvor det er muligt, at dette projekts koncept kan bidrage til en bedre helhedsoplev-
else af Aalborg Regatta. Hvordan projektgruppen vil undersøge dette, gives der 
svar på i kapitel 5.1 om interview. 
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4.4.1 Turisme, kulturarv og oplevelser

Disse tre begreber er ifølge Hird og Kvistgaard (2010) forbundet og sammen har 
de en altafgørende rolle i forhold til udviklingen af et oplevelsesrum. Det ønskes 
derfor, at klarlægge hvad disse begreber indeholder i forbindelse med oplevelses-
rummet omkring Aalborg Regatta for at begreberne kan bidrage til formuleringen 
af interviewspørgsmål til Keld Rud Nielsen og interviewet skal dernæst være med 
til at danne grundlag til design krav. Som beskrevet tidligere, så er denne analyse 
af oplevelsesrummet i form af interview med Keld Rud Nielsen til brug for, at finde 
steder hvor dette projekts design vil kunne indgå, og altså ikke en udvikling af det 
fysiske oplevelsesrum, men et bidrag til en bedre samling af hele forståelsen af det 
fulde oplevelsesrum, til Aalborg Regatta da der på indledende møde med Keld Rud 
Nielsen d. 16-01-2018 blev der ytret ønske fra Aalborg Events omkring, at de godt 
kunne tænke sig en bedre helhedsoplevelse af eventet, samt en bedre formidling af 
hvilke aktiviteter der foregår rundt omkring i oplevelsesrummet 

Turisme udgøre markedskonteksten for hvordan et oplevelsesrum skal sælges. 
Hird og Kvistgaard (2010) påpeger, at der i turisme ses en tendens hvor mange 
turister, ønsker mere baggrundsviden om deres rejsedestination og dets egenart. 
Her påpeger de også, at turister ikke kun værdsætter funktionaliteter som swim-
mingpools, golfanlæg og legepladser osv. Denne tendens begrunder de med ny 
teknologi, bedre rejsemuligheder og en stigende globalisering (Hird et al. 2010, 
s. 29). Projektgruppen finder det derfor relevant at undersøge hvordan et digitalt 
koncept til Aalborg Regatta vil kunne varetage turisters behov for en mere dybde-
gående forståelse af Aalborg Regatta og evt. om der kan være fortællinger som her 
er vigtige at få med i konceptet, som ville kunne imødekomme turisternes behov for 
baggrundsviden. Spørgsmål om fortællinger vil derfor være relevante at stille i inter-
viewet med Keld Rud Nielsen, for at undersøge om Aalborg Events har fortællinger 
om Aalborg Regatta, skibene, aktørerne osv. der kan være relevante for turisterne. 
Såfremt disse fortællinger ikke bliver fremført for de besøgende, så vil denne viden 
gå tabt. Hird & Kvistgaard (2010) bruger betegnelsen Firstmovers om personer som 
har behov for, at søge en dyberer viden (Hird et al. 2010). Der kan så argumenteres 
imod, at hvis denne viden bliver tilgængelig for alle besøgende, så vil Firstmover 
aspektet forsvinde. Dog kan der her være en hypotese omkring, at hvis man ser det 
fra turisternes side, som ikke bor i det umiddelbare nærområde, så vil disse turister 
påtage sig denne Firstmover viden, når de kommer hjem, grundet at de ikke befind-
er sig blandt personer med samme viden længere. Projektgruppen vil i interviewet 
med Keld Rud Nielsen komme ind på spørgsmål, som er relevante for at få viden 
om fortællinger til Aalborg Regatta og projektgruppen vil yderligere undersøge, om 
denne hypotese om baggrundsviden, til et event som Aalborg Regatta fungerer i 
praksis. Her kan der yderligere tilskrives en hypotese om at et digitalt koncept, som 
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styrker oplevelsen af Aalborg Regatta kan medvirke til en bedre turisme appel. 

Kulturarven for Aalborg Regatta er for konceptet vigtigt, at få klarlagt, grundet at 
projektet retter sig mod formidlingen af eventens indhold og derfor skal det klarlæg-
ges, om der er  indhold i kulturarven som er nødvendigt, at få videreformidlet i en 
fortælling til dette projekts koncepts udformning. Herunder vil projektgruppen un-
dersøge om Aalborg bys kulturarv kan have relevans for konceptets udformning. 
Grunden til, at sidstnævnte findes interessant skyldes, at der på indledende møde 
med Aalborg Events kom frem, at de havde et ønske om, at de på en måde også 
gerne ville have Aalborg by draget mere ind i eventet. Dels for, at handelsstands-
foreningen kunne drage bedre nytte af de turister som kommer til Aalborg Regatta 
og dels for, at Aalborg Events fandt det interessant, at kunne inddrage noget mere 
information om Aalborg, til de besøgende til Aalborg Regatta. Yderligere kan der 
også være informationer om de forskellige sejlskibe og oplevelser, under Aalborg 
Regatta, som skal formidles. Projektgruppen vil derfor stille spørgsmål til Keld Rud 
Nielsen i interview, omkring kulturarven, for Aalborg Regatta og Aalborg By som 
evt. ville kunne sammensmeltes til en formidling i dette projekts koncept.

Under Aalborg Regatta foregår der et hav af forskellige oplevelser for de besøgen-
de, både nogle som bliver faciliteret af Aalborg Regatta men også oplevelser som 
gæsterne selv danner sig. Hird et al. (2010) beskriver her oplevelse som:
 

“Oplevelserne er midlet, som levendegør og formidler indholdet til markedet og 
knytter den vigtige følelsesmæssige forbindelse mellem gæst og oplevelses-
rum” (Hird J. et al. 2010, s. 11).

Til dette punkt vil der i interview med Keld Rud Nielsen blive spurgt indtil, hvilke 
oplevelser de besøgende kan få under Aalborg Regatta. Dette for at finde ud af om 
der er oplevelser der kan formidles i det digitale koncept, som udvikles i dette pro-
jekt. 
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4.4.2 Oplevelsesmatricerne

Til oplevelsesrummet knytter sig fem oplevelsesmatricer. Der vælges i dette pro-
jekt, at undersøge, hvordan disse matricer kan fungere som redskab til, at skabe 
et oplevelsesdesign for Aalborg Regatta. Oplevelsesmatricerne har aldrig været 
tænkt som problemløsende eller normative i sig selv (Hird et al. 2010). Ifølge Hird 
og Kvistgaard (2010) har det vist sig, at resultaterne af en oplevelsematriceproces 
har kunnet anvendes til at løse problemer og formulere normative strategier for 
udviklingen af et oplevelsesrum. Denne problemløsning er relevant for dette projekt, 
da det ønskes at finde frem til, hvor i oplevelsesrummet, at projektet kan bidrage 
med udvikling af oplevelsesrummet til Aalborg Regatta. 

Oplevelsesmatricerne har til formål, at udforske, beskrive og forstå et oplevelses-
rum hvilket projektgruppen vil benytte som viden til den videre designproces til 
udarbejdelse af et endeligt koncept (Hird et al.  2010). Udforskningen af denne sker 
gennem interview med Keld Rud Nielsen. 
Oplevelsesmatricerne har ikke form af, at være kvantitativt funderet. Oplevelses-
matricerne er et subjektivt og kvalitativt værktøj (Hird et al. 2010). Projektgruppen 
holder sig det derfor også klart, at den empiri som bliver indsamlet heraf, ikke har 
karakter af, at være repræsentativt for alle gæsterne til Aalborg Regatta, da brugen 
af oplevelsesmatricerne for projektgruppen har til formål, at skabe forståelse og 
inspiration til konceptet, så har den viden der måtte opstå, udfra ekspertviden fra 
Keld Rud Nielsen, stadigvæk relevans for at kunne afdække områder, hvor projekt-
gruppen ikke selv har kunne danne sig indsigt i oplevelsesrummet. Af samme årsag 
er det ikke relevant for projektet, at afsøge samtlige af oplevelsesmatricerne, da 
nogle af matricerne bevæger sig inden for områder, der ikke har relevans for dette 
projekt.     

Oplevelsesmatricerne er som følgende:
1 - Karakteristika 
2 - oplevelsestyper 
3 - sanser 
4 - fortællinger 
5 - Oplevelsesøkonomisk potentiale
(Hird J. og Kvistgaard, P. 2010, s. 87)
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Ovenstående er de fem oplevelsesmatricer. Disse danner tilsammen værktøjet 
‘oplevelsesmatricer’ og projektgruppen vil nu komme ind på, hvordan projektgrup-
pen vil benytte dette værktøj, beskrive matricerne samt forklare hvorfor der undla-
des at undersøge nogle af matricerne i dette projekts udformning.

4.4.3 Brugen af matricerne samt fravalg
Da Aalborg Regatta først finder sted, efter udarbejdelsen af dette projekt, er det 
ikke muligt, at foretage en undersøgelse af det oplevelsesrum som bliver skabt, når 
selve begivenheden finder sted og dataindsamlingen kan derfor ikke have karakter 
af, at være fuldendt udfra Hird og Kvistgaards (2010) opelvelsesmatricer. Dataind-
samlingen sker i form af interview med Keld Rud Nielsen, projektleder hos Aalborg 
Events. Dataene må her antages for, at afvige fra, samme data som måtte blive 
indsamlet når eventet finder sted og denne data fungere altså ikke som bevisførelse 
for endelige meninger, men har karakter af, at være inspirations givende for projek-
tet. Rammerne for oplevelsesrummet vil blive beskrevet gennem et ekspertinterview 
med Keld Rud Nielsen fra Aalborg Events.

Matrice 1: 
Oplevelsesrummets Karakteristika omhandler at deltagerne under deres besøg i et 
oplevelsesrum skal forholde sig til oplevelsesrummets fysiske karakteristika, dette 
gøres for at få etableret hvad deltagerne mener, at oplevelsesrummet består af 
(Hird et al. 2010). Da projektgruppen ikke kan analysere på oplevelsesrummet, som 
opstår under Aalborg Regatta er det derfor ikke muligt, at få klarlagt hvilke fysiske 
karakteristika oplevelsesrummet har i perioden under Aalborg Regatta. Istedet har 
projektgruppen gået en tur langs Aalborg havnefront og klarlagt hvad oplevelses-
rummet indeholder af fysiske elementer. Der er blevet taget billeder af området hvor 
Aalborg Regatta vil foregå, områdets fysiske elementer er beskrevet (kapitel 4.4) 
og projektgruppen vil spørge ind til områderne til Aalborg Regatta, fra tidligere år, i 
interviewet med Keld Rud Nielsen. Dette for, at projektgruppen kan få inspiration til 
konceptet og indblik i livet på Aalborg havnefront, under eventet. 

Matrice 2:
Til Oplevelsestyper hører der fem typer af oplevelser:

1. æstetiske oplevelser
2. underholdningsoplevelser
3. action oplevelser
4. læringsoplevelser
5. nydelsesoplevelser
(Hird et al. 2010, s. 88)



Side 55

Der vil ud fra disse fem typer af oplevelser blive udformet spørgsmål til interview 
med Keld Rud Nielsen, i næste kapitel. Udfra disse spørgsmål vurderes det, at pro-
jektgruppen kan danne sig indsigt i den dynamik af oplevelser der opstår til Aalborg 
Regatta. 
Rummet omkring Aalborg Regatta vil blive undersøgt, samt der vil blive indhentet 
information fra Aalborg Events om hvilke oplevelsestyper der vil finde sted under 
eventet for, at projektgruppen kan få et indblik i hvilke oplevelsestyper der optræder 
under Aalborg Regatta.

Udfra projektgruppens egne observationer langs Aalborg havnefront, hvor der er 
blevet observeret på, hvilke elementer der afholder projektgruppen fra at have en 
æstetisk oplevelse. Her kom det frem at skralde og toilet problemer var noget af det 
der kunne bidrage til den manglede æstetiske oplevelse hos projektgruppen. Derfor 
er dette et punkt som er taget med videre til konceptets udformning.  

Matrice 3: 
Sanserne i oplevelsesrummet er ifølge Hird et al. (2010) en vigtig del af oplev-
elsesøkonomien da oplevelser i høj grad handler om at pirre sanserne.
Udfra interviewet med Keld Rud Nielsen, samt ved at se på, hvilke oplevelsestyper 
der fremgår af programmet til Aalborg Regatta, så kan projektgruppen få et billede 
af hvilke sanser der bliver stimuleret til Aalborg Regatta. Her vil projektgruppen, i 
evalueringen af koncept analysere på sanserne, som kan være med til, at under-
støtte formidlingen i konceptet.

Matrice 4: 
Rummets fortællinger er tidligere blevet beskrevet i kapitel 4.2.

Matrice 5a: 
Musikken i oplevelsesrummet, så om lyd spiller ifølge Hird et al. (2010) en væsentlig 
rolle i dele af oplevelsesrummet, og ud fra programmet til Aalborg Regatta, fremgår 
der også mange oplevelsestyper, som stimulerer høre sanserne eksempelvis musik-
programmet, som har en bred vifte af forskellige kunstnere. Her kan larmen, der kan 
forestilles vil fremkomme under F2 Powerboat World Championship, også nævnes. 
Ifølge matrice 3, vil der blive evalueret på sanserne i konceptet.
Matrice 5b: 
Projektgruppen vil til interviewet med Keld Rud Nielsen spørge ind til Aalborg 
Events tanker om et digitalt koncept og herunder også hvilken økonomi de har til 
rådighed for at dette koncept kan blive en realitet. Efter udfærdigelsen af konceptet, 
vil projektgruppen fremlægge det fulde koncept og tankerne bagved for Aalborg 
Events, for at evaluerer på det oplevelsesøkonomiske potentiale og om der kan 
søges midler til at færdigudvikle konceptet.

De forskellige matricer er nu blevet gennemgået og hvorledes projektgruppen kan 
benytte disse oplevelsesmatricer til at rammesætte interviewspørgsmål til Keld Rud 
Nielsen og anvendes til observation på Aalborg havnefront.
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5. Fase 2
I fase 2 begynder projektgruppen at indsnævre projektet og konkretisere det, som 
der skal undersøges, ifølge design-funnel for dette projekt (Jf. figur 3). I fase 2 bliver 
der foretaget et ekspertinterview for at få klarlagt spørgsmål, som projektgruppen 
har i forhold til udvikling af koncept. Der foretages yderligere projekt overvejelser for 
at indsnævre valg af teknologi til konceptet og der ses på, hvilket vidensgrundlag 
projektet bidrager med, ud fra et litteraturreview.      

5.1 Interview
Det ønskes fra projektgruppen, at foretage et interview med Aalborg Events. Inter-
viewet foregår som et semi-struktureret interview (Preece et al. 2016) og interviewet 
vil blive foretaget med projektgruppen som ordstyrer og den interviewede er Keld 
Rud Nielsen, projektmedarbejder hos Aalborg Events. Formålet med interviewet er, 
at få klarlagt Aalborg Regattas fortællinger, oplevelsestyper og krav til digital kon-
cept omkring oplevelsesrummet til Aalborg Regatta. Yderligere ønskedes det, at få 
belyst hvilke problemstillinger Aalborg Events måtte have når de afvikler Aalborg 
Regatta for at danne en forståelse af hvilke problemstillinger et digitalt koncept til 
Aalborg Regatta skal varetage (Preece et al. 2016). 

Dette interview er kvalitativt, da der er fokus på, at danne indsigt i den ekspertviden 
som Keld Rud Nielsen besidder omkring Aalborg Regatta. Brinkmann og Tanggaard 
(2010) beskriver forskellen på kvalitativ forskning og kvantitativt med, at når der 
er tale om kvalitativ forskning, så beskæftiger man sig oftest med hvordan  noget 
gøres, siges, fremtræder, opleves eller udvikles. Man er ofte optaget af at beskrive, 
forstå, fortolke eller dekonstruere den menneskelige erfarings kvaliteter (Brinkmann 
et al. 2010). Her er man i kvantitativ forskning optaget af at undersøge, hvor meget 
der findes af noget. Her er man interesseret i kvantiteter, og man vil typisk tilskrive 
nogle egenskaber en bestemt talværdi, der muliggør, at man eksempelvis kan bear-
bejde sine data statistisk (Brinkmann et al. 2010). Formålet med dette interview er, 
at skabe indsigt i den ekspertviden Keld Rud Nielsen besidder, det vil ikke være 
muligt, at have en kvantitativ tilgang, da projektgruppen arbejder med en respond-
ent, som har ekspertviden.
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I
følge Brinkmann et al. 2010) er det klogt at gøre sig det klart, hvad der ønskes un-
dersøgt, dette gøres nemmest ved, at man stiller sig selv hvad spørgsmål (Brink-
mann et al. 2010). Dette kunne være hvad indeholder Aalborg Regatta oplevelser?. 
Dette blev gjort mellem medlemmerne af projektgruppen og herved blev der fundet 
frem til, hvilke emner interviewet skulle berøre. Først og fremmest ønskes der en 
bedre forståelse af hele eventet. Eftersom projektgruppen ikke kan lave observa-
tioner på selve eventet, da det løber af stablen efter udarbejdelse af projektet og 
derfor er ekspertviden fra Keld Rud Nielsen vigtigt, for at kunne belyse områder 
som der muligvis ellers ikke kunne opnås viden omkring.  

Det er ifølge Brinkmann et al. (2010) klogt, at have en forforståelse for emnet der 
ønskes undersøgt, for at man på bedst mulig vis kan forberede sig på interviewet 
(Brinkmann et al. 2010). Denne forforståelse fik projektgruppen ved det første in-
dledende møde med Keld Rud Nielsen d. 16-01-2018, samt information som kunne 
findes på Aalborg Regattas hjemmeside (www.aalborgevents.dk, 2018).

Interviewet med Keld Rud Nielsen blev dokumenteret til fremtidig brug, i projektet, 
i form af en lydoptagelse (Preece et al. 2016). Keld Rud Nielsen fik tilsendt spørg-
smålene et par dage før interviewet, så han havde tid til at sætte sig ind i de ting 
projektgruppen gerne ville spørge ind til. Se bilag 1 for spørgsmål. Et semi-struktur-
eret interview betyder ikke, at man ikke kan bevæge sig ud over de spørgsmål som 
man ønsker klarlagt (Brinkmann et al. 2010). Formålet med de forberedte spørgsmål 
til Keld Rud Nielsen, skal derfor også kun ses som en guideline til at styre inter-
viewet i den retning som projektgruppen ønsker, spørgsmålene fungerer altså ikke 
som lukkede spørgsmål, hvor der kun opstår ja/nej svar. Dette skal være med til, at 
åbne interviewet i en retning hvor der kan komme svar og spørgsmål, som projekt-
gruppen ikke har taget højde for under udformningen af spørgsmålene til Keld Rud 
Nielsen.  

5.1.1 Interviewguide og spørgsmål

Til interviewet er der blevet udformet en interviewguide. Interviewguiden består af 
spørgsmål som er dannet udfra projektgruppens nuværende viden om hvilken infor-
mation projektgruppen ønsker indsigt i fra Keld Rud Nielsen om oplevelsesrummet 
og krav til digitalt koncept, projektgruppen har dernæst stillet hvad spørgsmål, for 
udformningen af disse spørgsmål. Herefter blev spørgsmålene opdelt i kategorier i 
kategorier, således, at der forløber en rød tråd i spørgsmålene der bliver stillet til in-
terviewet (Brinkmann et al. 2010) I det næste vil projektgruppen nu beskrive spørg-
smålene og deres svar.
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Hvad er Aalborg events opgave (Helt overordnet i forhold til kultur forpligtelser 
over for Aalborg kommune) ?
Der ønskedes her, at få indsigt i, om der var nogle områder, som Aalborg Events er 
forpligtede til, at overholde når Aalborg Regatta løber af stablen. Samtidigt var det 
vigtigt at få afklaret i forhold til dette projekts koncept, om der var områder som 
her var yderst nødvendige for indholdet. Dette kunne evt. være i form af, at Aalborg 
kommune ønskede mere fokus på bæredygtighed i forbindelse med afholdelse af 
diverse events. 

Hvordan opstod Aalborg Regatta? 
Til projektets overvejelser for udformning af et digitalt koncept, var det vigtigt, at 
der kunne arbejdes udfra en konkret viden omkring Aalborg Regattas opståen. 
Dette skulle være med til at belyse eventuelle historier, som kun Keld Rud Nielsen 
var i besidelse af omkring Aalborg Regattas historie og som kunne være spæn-
dende, at få med til udformning af konceptet.

Hvor mange gæster og turister anslår i ca. der besøger Regatta?
Dette skulle give indblik i, om dataene fra Tall Ship Race kunne overføres direkte til 
Aalborg Regatta

Hvor meget af havnen anvendes til Aalborg Regatta?
Undersøgelse af, hvor stort et område der er i brug, samt om der evt. er tanker om 
at udvide området. For at kunne sikre, at der ikke var relevante områder til eventet 
som konceptet ikke tager højde for til udformningen af konceptet.

Med den nye kulturbro, fornyelsen af havnefronten i Nørresundby osv. har der 
så været overvejelser om at udvide begivenheden til også at indbefatte Nør-
resundby siden?
Der blev i 2017 indviet en ny gangbro mellem Nørresundby og Aalborg. Denne 
kunne have indflydelse på Aalborg Regattas udformning. Bla. i form af størrelse 
men også i form af, at denne kunne åbne for samarbejde med Nørresundby. Det 
ønskes derfor, at få klarlagt, at der her ikke var interessenter eller historier der 
kunne være relevante at få med.

Er Cloud City tænkt ind i eventet fremadrettet? - evt. i form af aktiviteter
Med udsigt til åbning af Cloud City som tidligere husede Aalborg Spritfabrikker 
og med planer om, at åbne et områder som huser kunst, boliger, hoteller samt 
fødevaremarkeder var der her, fra projektgruppens side, en hypotese om, at Cloud 
City måske kunne have interesse i et samarbejde med Aalborg Events omkring 
Aalborg Regatta. Projektgruppen fandt det derfor relevant at få afklaring på dette 
spørgsmål, for herigennem også at finde ud af, om der her skulle indhentes yderlig-
ere information og undersøgelser. 
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Hvilke tiltag kunne i se man kunne gøre for, at binde handelsstandsforeningen 
sammen med Aalborg Regatta?
Dette bygger på indledende møde med Keld Rud Nielsen d. 16-01-2018, hvor det 
blev nævnt, at Aalborg Handelstandsforening gerne ville have flere besøgende fra 
Aalborg Regatta op i byen og bruge penge. For at få afklaring på hvorledes om der 
allerede forelagde idéer til hvordan dette kunne løses, var det derfor relevant at få 
klarlagt dette, i forhold til konceptets udformning.

Hvad er forskellen på Tall ship race og Aalborg Regatta? 
Oplevelses forskelle på de 2 events?
Her ønskedes det, at få klarlagt hvad de helt konkrete forskelle er på de to events. 
Både i form af oplevelser under begge events men også hvilket fokus Aalborg Event 
har, når de udformer hvilke oplevelser der skal indgå under Aalborg Regatta. Til det 
indledende møde d. 16-01-2018 med Keld Rud Nielsen fik projektgruppen udlev-
eret brugerundersøgelse fra Tall Ship Race. Vi ville derfor spørge ind til om denne 
dataindsamling kunne overføres direkte til Aalborg Regatta.  

Hvordan kan man kategorisere de forskellige oplevelser under regattaen?
-oplevelser i form af musik osv. og er der oplevelser som henvender sig speci-
fikt til enkelte målgrupper?
Der arbejdes fra projektgruppen med en hypotese om, at der til Aalborg Regatta er 
oplevelser til flere forskellige målgruppe, samt forskellige oplevelsesformer. Dette 
bunder i det indledende møde d. 16-01-2018 med Keld Rud Nielsen, samt den in-
formation der kan findes om eventet på deres hjemmeside (www.aalborgevents.dk, 
2018). Yderligere er det her relevant at få undersøgt om de forskellige oplevelser 
kan kategoriseres i grupper, hvilket der antages, at kunne have relevans for desig-
net af konceptet.

Indgår der nogen fortællinger i de oplevelser man kan opleve til Aalborg Re-
gatta?

Hvad er det for en fortælling i vil have igennem med Aalborg Regatta? 

Helt overordnet, er der så en form for DNA som Aalborg Events ønsker, at 
kommunikere i forhold til byen og evt. historie om Aalborg som en havneby?

Hvordan er Aalborg Regattas historie i samspil med Aalborg by’s historie?
De fire foregående spørgsmål befinder sig lidt i samme kategori, nemlig at afsøge 
hvorvidt der kan dannes et tema for konceptets design (kapitel 4.4.2).
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Hvor er de største hotspots i forhold til menneskeforsamlinger under regat-
taen?
Dette spørgsmål har flere aspekter. Med mange forskellige oplevelser rundt omkring 
på havnefronten, fandt projektgruppen det relevant, at få afklaret hvor på havne-
fronten, at folk har tendenser til at samles i størrer og mindre grad. Dette kan være 
med til evt. at klarlægge om konceptet skal have en stationær position eller om det 
skal dække flere positioner på havnefronten og herunder også om der er forskelle 
på demografien hos gæsterne på eventuelle hotspots.

Har i tidligere arbejdet med digitale koncepter til Aalborg Regatta? 
Hvis ja, hvad var formålet med de digitale koncepter?
Hvis ja, hvordan har de besøgende så benyttet disse?
Dette bygger på, at projektgruppen gerne vil skabe indsigt i tidligere erfaringer.

Har de besøgende givet udtryk for at de ønsker en anvendelse af teknologi til 
Aalborg Regatta?
Sidste spørgsmål har til formål, at få en samtale med Keld Rud Nielsen omkring 
han eller andre besøgende har givet udtryk for en behovsafdækning, som et digitalt 
koncept ville kunne afhjælpe og igennem spørgsmålet bliver der også lagt op til, at 
Keld Rud Nielsen kan komme med kreative inputs til konceptets udformning. 
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5.1.2 Svar og udbytte af interview
Det anslås af Aalborg Events, at ca. 60.000 gæstede Aalborg Regatta i 2017, dette 
tal anslår man, at ville stige fremadrettet (Bilag 1 spørgsmål 3) bla. grundet F2 Pow-
erboat World Championship Grand Prix of Denmark kan blive et trækplaster, hvilket 
kan medvirke, at der vil komme flere nationale og muligvis også skandinaviske 
besøgende, da denne attraktion har stor opmærksomhed i de lande, hvor det ellers 
bliver afholdt (Bilag 1 spørgsmål 3.b).
Fremadrettet er der planer om, at udvide pladsen hvor Aalborg Regatta foregår, 
men det skal ske løbende år efter år, såfremt antallet af besøgende også stiger (Bi-
lag 1 spørgsmål 4).
Med henblik på, at skabe et koncept, som kan binde handelsstandsforeningen 
sammen med Aalborg Regatta, så er denne overvejelse ikke noget der skal arbe-
jdes videre på. Hvis handelsstandsforeningen ønsker de besøgende fra Aalborg 
Regatta kommer op i byen må handelsstandsforeningen selv stå for at lave tiltag 
der kan fremme dette (Bilag 1 spørgsmål 7).

Forskellen på Regatta og Tall Ship Race er, at til Regattaen er det havnen og miljøet 
omkring havnen, som er i fokus, hvor det til Tall Ship Race i højere grad er skibene 
der er i fokus (Bilag 1 spørgsmål 8). Fjorden er en ressource, dette vil man gerne 
påpege men det er ikke et overordnet tema, som gennemføres i dag (Bilag 1 spørg-
smål 10.b). Dog understøttes temaet ved, at der om fredagen inviteres en masse 
børnehaveklasser, som kommer til Aalborg Regatta, hvor de skal igennem en række 
poster, som alle har fjorden og det maritime som omdrejningspunkt (Bilag 1 spørg-
smål 10.c). Projektgruppen vil i konceptet derfor have fokus på, at inddrage mar-
itime elementer, som kan understøtte formidlingen af eventens dna som er noget 
maritimt og fjorden som kilde.

Regatta har fokus på, at skulle være attraktivt for alle målgrupper. Programmet er 
dog delt ind således, at torsdag og fredag fokuseres der på de unge og studerende, 
hvor lørdag fokusere på det mere modne publikum og søndag er der noget for hele 
familien. Desuden er der i Utzon parken indrettet et område, som udelukkende hen-
vender sig til børn. Området er til stede under hele Regattaen (Bilag 1 spørgsmål 9). 
Konceptet må derfor gerne kunne henvende sig til alle målgrupper.
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Der findes områder på havnefronten, som er mere befærdet end andre områder 
under Regattaen. Her er der naturligvis ting som vejret der spiller ind. Er det høj 
solskin vil man opleve en masse mennesker i og omkring Jomfru Ane Parken, er 
det derimod regnvejr, så vil man opleve en del flere mennesker, som søger mod det 
asiatiske marked, hvor der er opsat telte, hvor man kan nyde sin mad og drikke. 
Når der er koncerter foregår de store af dem ved siden af Utzon centeret på Slotsp-
ladsen. I Utzon parken oplever man, at børnefamilierne ofte opholder sig, grundet 
området, som er indrettet til børnene og så strækker menneskemængden sig lidt ud 
ned mod Musikkens Hus ( Bilag 1 spørgsmål 11). 

Der har ikke tidligere været brugt digitale koncepter til Aalborg Regatta udover Aal-
borg Events hjemmeside, hvor der er blevet henvist til at de besøgende kan finde et 
program for Aalborg Regatta (Bilag 1 spørgsmål 12). Keld Rud Nielsen udtaler dog, 
at de vil være åbne for at benytte et digitalt koncept, såfremt det var til at betale for 
(Bilag 1 spørgsmål 12). Keld Rud Nielsen nævnte dog ikke noget beløb, som Aal-
borg events ville være villige til, at investere i et sådan koncept, ikke yderligere end 
med sætningen:

“hvis de kunne se det kunne være rentabelt, så kunne det være en mulighed” 
(Bilag 1 spørgsmål 12)

Hertil blev også nævnt, at et elektronisk koncept ikke skulle være noget, som Aal-
borg Events selv skulle bruge meget tid på at annoncere omkring, men at de i dag 
henviser til hjemmesiden, så om de skulle henvise til hjemmeside, eller et andet 
koncept var sådan set underordnet (Bilag 1 spørgsmål 15). Keld Rud Nielsen ytre-
de, at han godt kunne tænke sig en måde hvorpå Aalborg Regatta ville kunne give 
besked til gæsterne om eventuelle programændringer, eksempelvis i tilfælde af, at 
en koncert bliver udsat eller aflyst (Bilag 1 spørgsmål 16). Yderligere tilføjede han, at 
meget få af de stande og boder som er at finde til Aalborg Regatta, ikke har noget 
informationsmateriale med om det de laver eller deres produkter. Her kunne Keld 
Rud Nielsen sagtens forestille sig, at et elektronisk koncept ville kunne bidrage til 
bedre formidling og måske samtidigt kunne der herigennem skabes en bedre hel-
heds fortælling af Aalborg Regattas tanker, om at formidle fjorden og det maritime 
(Bilag 1 spørgsmål 13). Keld Rud Nielsen har ikke fremlagt idéer om hvordan dette 
kunne formidles. Keld Rud Nielsen nævnte selv, at han godt kunne forestille sig bru-
gen af Beacons i kraft af at de kan erhverves forholdsvist billigt. Projektgruppen vil 
derfor undersøge, hvordan teknologien ville kunne understøtte Keld Rud Nielsens 
ønsker til et koncept. Valg og fravalg af teknologi til konceptet vil fremgå af kapitlet 
projekt overvejelser del 2. 
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Projektgruppen vil derfor i konceptet have fokus på, at inddrage maritime elementer 
som kan understøtte formidlingen af eventens dna som noget maritimt og fjorden 
som kilde. Projektgruppen vil i designet bestræbe sig på, at lave et design, som 
henvender sig til alle målgrupper, her vælger projektgruppen at undersøge tre ele-
menter som skal fungerer for en bred målgruppe, dette er indhold, user experience 
og interface design. Koncept løsning skal indeholde mulighed for, at kunne in-
formere de besøgende til Aalborg Regatta om programændringer evt. via. Beacons 
opsat på Aalborg havnefront, eller andre smart teknologier, som giver mulighed for 
PUSH notifikationer. Fortællinger om boder, skibe og aktører er også noget der kan 
tages højde for i udviklingen af konceptet. Derudover skal der i konceptet, i dette 
projekt, ses på om konceptet skal anvendes på bestemte områder i oplevelsesrum-
met på Aalborg havnefront. 
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5.2 Teknologi i byrummet

Da projektgruppen gerne vil undersøge smart teknologi i et oplevelses og informa-
tions koncept, som finder sted i et oplevelsesrum, i form af Aalborg Regatta, som 
her er en del af byrummet i Aalborg er det derfor relevant at nævne smart cities og 
anvendelsen af teknologi, som sker alle steder i dag, hvad end det er infoskærme, 
smartphones, tablets osv.. I smart cities er det mennesker der  skaber og definerer 
byerne, ikke teknologien (Kabel, 2012) Smart city begrebet anvendes i dette projekt 
til at rammesætte, hvordan teknologi anvendes i byrummet, hvor byrummet i dette 
projekt er oplevelsesrummet til Aalborg Regatta. Martin Brynskov beskriver, hvad 
smart cities er på følgende måde:
 

“Der findes ingen entydigt, alment accepteret definition af, hvad en smart city 
er. Men man kan starte med at konstatere to ting: Det er en globalt anerkendt 
term, og det dækker i nogen grad det samme overalt i verden, nemlig anven-
delsen af ikt i byer” (Brynskov,. 2012, s. 17).

Her snakker Brynskov (2012) om hvad termen smart cities dækker over og hvordan 
det defineres. Smart cities er en global term som afdækker de samme ting overalt 
i verdenen, hvor der anvendes informations- og kommunikationsteknologier. Infor-
mations- og kommunikationsteknologi er med til at udvikle byrummet og dette vil 
projektgruppen tage med videre i udviklingen af et digitalt koncept til Aalborg Re-
gatta for at undersøge om det er muligt at bidrage til at forbedre oplevelsesrummet 
til Aalborg Regatta (Brynskov, 2012).    

Hvis man ser på Aalborg som by, så er den over de seneste år gået fra, at være en 
by med tung industri og havneby, til i dag og være en vidensby, hvor studerende 
flokkes til for at læse. Havnefronten er gået fra, at bestå af industri, til at være et 
åbent og rekreativt område (Bilag 1 spørgsmål 2). Befolkningstilvæksten i Aalborg 
er over de seneste år steget markant, og nogle prognoser viser, at denne stigning 
vil fortsætte i flere år endnu (www.aalborg.dk, 2017). Dette vil alt andet lige, også 
betyde en mulig vækst i antallet af besøgende til Aalborg Regatta. Keld Rud Nielsen 
fra Aalborg events har udtalt, at de med de store menneskemængder på havnen, 
under Aalborg Regatta, godt kunne tænke sig en smart løsning, hvor Aalborg Re-
gatta hurtigt ville kunne informere de besøgende om mulige program ændringer 
gerne i form af PUSH-besked på de besøgendes smartphones. F.eks hvis en kon-
cert er aflyst, udskudt eller forsinket eller anden form for oplevelse må udskydes. 
Det kunne også være noget så simpelt, som et digitalt program over oplevelser, 
under Aalborg Regatta (Bilag 1 spørgsmål 16). I kapitlet projekt overvejelser del 2, 
vil der blive set nærmere på mulighederne for en løsning med PUSH-beskeder.  
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Heraf opstod der en snak om brugen af beacons som redskab til, at udføre denne 
opgave. Hvis man samtidigt ville kunne indfange data om de besøgendes færden 
på havnen under Aalborg Regatta, samt deres bevægelsesmønstre, kan der ar-
bejdes med en hypotese omkring, at dette ville kunne optimere Aalborg Regatta i 
årene fremadrettet. Her for at kunne optimere folks oplevelse af Aalborg Regatta 
som helhed. Monitorering sker overalt i byrummet, dette beskriver Martin Brynskov 
(2012) således: 

“Gennem monitorering og registrering af information kan man kortlægge disse 
netværk, se, hvilke applikationer der er de mest populære, hvor og hvornår de 
anvendes, hvilke områder der er under overvågning osv.” (Andersen & Pold, 
2012, s. 27)

Med udviklingen af computere, smartphones og digitalisering af forskellig art rundt 
omkring i samfundet er det blevet nemmere at indsamle data om borger i byen, 
turister der kommer til byen og besøgende der deltager i forskellige begivenheder. 
Den øgede dataindsamling stiller også nogle etiske spørgsmål omkring hvordan 
den indsamlede data anvendes af de aktører som indsamler data om deres kunder, 
besøgende osv. (Andersen, 2014). Ved at projektgruppen i dette projekt, vil kigge 
nærmere på muligheden for at indsamle data om de besøgende til Aalborg Regatta, 
nævnes der derfor etik, som der skal sættes fokus på i den sidste del af udviklings-
fasen af konceptet. Dette i forhold til, hvordan dataen behandles i det færdigud-
viklet koncept. Projektgruppen beskæftiger sig i dette projekt med de tidligere faser 
i udviklingen af en prototype, til Aalborg Regatta, hvor en mulig dataindsamling 
først kan finde sted, når det endelige færdigudviklet koncept tages i brug. I evalu-
ering af prototype vil der derfor skulle spørges ind til, om brugerne af konceptet vil 
give samtykke til konceptet, i dette projekt, må indsamle data om de besøgende, 
for at kunne vurdere om dataindsamling om brugerne kan afholde dem fra at an-
vende konceptet.  

Dataindsamling giver mulighed for at få viden om brugernes færden og giver Aal-
borg Events mulighed for at benytte dataen på brugerne (Andersen et al. 2012), til 
at understøtte Aalborg Regattas fysiske design. Her kan der ses på hvor placering 
af boder, oplevelser, toilet faciliteter, opholdssteder osv. kan placeres mest optimalt, 
i forhold til gæsternes behov og færden på Aalborg Havnefront. For at Aalborg Re-
gatta kan kommunikere indhold til en så bred målgruppe som muligt, er det vigtigt, 
at Aalborg Regatta analysere demografien af den indsamlede data, og samtidigt 
sætter sig ind i, hvordan de forskellige målgrupper anskuer deres omgivelser, hvor 
oplevelsesrummet her er Aalborg Regatta. Kevin Lynch (1960) nævner nødven-
digheden af dette i citatet nedenfor:  
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If cities arc to be used by many groups of people, then it is important to under-
stand how the different major groups tend to image their surroundings.” (Kevin 
Lynch 1960 s. 157)

Kevin Lynch (1960) beskriver i citatet ovenfor vigtigheden af, at kende mennesket 
man designer en by’s infrastruktur til. Dette er også gældende til et event som 
Aalborg Regatta, når der skal designes/besluttes hvordan opstillingen af fysiske 
elementer skal placeres i oplevelsesrummet for at gæsterne får den bedst mulige 
oplevelse af eventet. 
Projektgruppen vil i dette projekt afgrænse os fra at komme ind på, hvordan et 
events fysiske rammer designes mest optimalt.  I dette projekt vil projektgruppen 
her se på om det er muligt at inkorporere dataindsamling, i konceptet til Aalborg 
Regatta, som muliggøre det at få en række af forskellige data om målgrupperne 
som besøger Aalborg Regatta. 
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5.3 Projekt overvejelser del 2

Projekt overvejelser del 1, teorien der er blevet præsenteret og interviewet der er 
blevet foretaget med Keld Rud Nielsen fra Aalborg Events, samt dele af projekt 
overvejelser del 2 er med til at danne baggrund for krav til design. Kravene til pro-
totypen vil blive anvendt til brainstorming i opstartsfasen til sketching, dette for at 
have nogle forudsætninger at starte sketchen ud fra, som grundlag for udvikling 
af den senere prototype. I en designfase anvendes krav til et design for at vælge 
eventuel teknologi til produktet og undgå at udvikle noget som senere må laves om 
efter produktet er færdigudviklet, da det langt de fleste gange er billigere at få styr 
på fejl og mangler i udviklingen af prototypen end at skulle rette fejl efter produktet 
er udviklet (Preece et al. 2016).  

Efter at have kigget nærmere på hvad oplevelsesrummet indeholder samt at projek-
tgruppen har benyttet sig af oplevelsesmatricerne som rammesættende for spørg-
smål til interview med Keld Rud Nielsen opstod der design krav fra interviewet (ka-
pitel 5.1.2), til hvad et digitalt koncept til Aalborg Regatta skal indeholde. Kravene til 
koncept, ud fra interviewet med Keld Rud Nielsen er formidling, en måde at give de 
besøgende besked om programændring, et maritimt tema. Yderligere har projekt-
gruppen konkluderet, ud fra Kevin Lynch (1960), at det kan være relevant at kunne 
indsamle data om de besøgende til Aalborg Regatta. Dette for at Aalborg Events 
kan få viden om deres besøgende og hvordan disse besøgende anvender oplev-
elsesrummet, for dermed at kunne udvikle Aalborg Regatta.

Projektgruppen har valgt at arbejde videre med en idé om at de besøgende kan 
lave bruger anbefalinger til andre besøgende til Aalborg Regatta. Dette ud fra at 
Follizzi et al. (2000) er inde på experience as story, hvor oplevelse er noget menne-
sket kommunikere til andre. Bruger anbefalinger af oplevelser til Aalborg Regatta vil 
så kunne styrke aspekter om at brugerne kan fortælle andre om deres oplevelser 
og er derfor noget projektgruppen vil undersøge i evalueringen af konceptet.  
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I forhold til event, som er opskrevet i mindmappet, kapitel 4.1 og som projektet er 
skredet frem er der i dette projekt valgt at lægge et fokus på teknologien, oplevels-
en af teknologien, samt indholdet der formidles i teknologien og hvordan teknolo-
gien kan bidrage til udformningen af Aalborg Regatta. Dette fordi projektgruppen 
ikke beskæftiger sig med hvordan et event afholdes, samt at studieordningen for 
oplevelsesdesign (Aalborg Universitet 2016) henviser til at projektgruppen skal 
arbejde med en teknologi, i en oplevelsesbaseret kontekst. Der er derfor i dette 
projekt ikke skrevet om hvordan event afholdes, event management, hvordan event 
markedsføres osv. selvom event fremgår som en kategori i mind-mappet i kapitel 
4.1. 

Virtual Reality har projektgruppen fravalgt, at kigge nærmere på som kon-
ceptløsning, fordi der skal afsættes en medarbejder til opsyn og at hjælpe folk med 
brugen af teknologien, samt at der skal afmærkes område til brugen af virtual reality 
og der skal helst ikke være en større mængde mennesker rundt om, så der er plads 
til at anvende udstyret (LaMotte, 2017). Derudover er omkostningerne til udstyret 
store og det er til en person af gangen, hvor Aalborg Event gerne ser konceptet 
ikke bliver for omkostningstungt (Bilag 1 spørgsmål 15). Aalborg Events vil gerne 
kunne give information til så mange mennesker som muligt, på samme tid.  

Augmented reality er fravalgt fordi projektgruppen, i dette projekt, arbejder med et 
krav om formidling til mange og den rigtige teknologi skal vælges til den formidling 
du gerne vil lave til dine brugere eller besøgende. Projektgruppen har i første om 
gang afholdt sig fra at udvikle fortællinger vist i augmented reality grundet at Aal-
borg Events ikke ønsker et koncept der er for omkostningstungt (Bilag 1 spørgsmål 
15). 
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Interaktive skærme og digitalt magasin var også nogle teknologier projektgruppen 
havde inde over forløbet om udvælgelse af teknologi, men da projektgruppen ar-
bejder med et design krav (jf. kapitel 5.1.2) omhandlende formidling til flest mulige 
mennesker vil der ved at vælge teknologi som interaktiv skærm blive kø, fordi der er 
en større mængde af mennesker samlet til Aalborg Regatta og med et økonomisk 
perspektiv (Bilag 1 spørgsmål 15) vil der kun kunne opsættes nogle enkelte skærme 
på området. Det er derfor kun nogle få mennesker der kan få information af gangen, 
da alle ikke kan se skærmen når der står mange mennesker omkring den. Deru-
dover operere projektgruppen med et oplevelsesrum som er Aalborg havnefront, 
som strækker sig over et større område. Fra Musikkens hus, øst på havnefronten 
og hen til Limfjordsbroen. Med få antal skærme vil det derfor ikke være muligt at 
give information til mange besøgende på samme tid med interaktive skærme, da 
de besøgende først skal hen og interagere med skærmene for at få informationen. 
Det digitale magasin ville skulle fungere som en hjemmeside og her er der ikke 
mulighed for at sende beskeder direkte ud til de besøgende, da de besøgende skal 
gå ind på hjemmesiden for at få informationerne. Derfor er disse teknologier fravalgt 
som mulige konceptløsninger. 

Beacons var en overvejelse projektgruppen havde med fra start i mind-mappet (jf. 
Projekt overvejelser del 1) og Keld Rud Nielsen, projektleder hos Aalborg Events, 
nævnte det også som en mulighed i vores interview med ham (Bilag 1 spørgsmål 
13). I en undersøgelse af beacons har det vist sig at Google har stoppet support 
på Eddystone beacons til Apples styresystem IOS og en applikation er derfor 
påkrævet. På Android styresystemet er der derimod ikke nødvendigt med en ap-
plikation for at modtage information fra beacons på sin smartphone (Holzer, 2016). 
Ved at anvende beacons uden brug af en applikation ville en del af de besøgende 
til Aalborg Regatta derfor blive udelukke fra at modtage information, dem som har 
Iphones. Ved brugen af beacons uploades information til den enkelte beacon, som 
så vil sende det samme information ud indtil dette ændres. Indholdet skal derfor 
ændres på hver enkelt beacon. Aalborg havn er et relativt stort område fra Musik-
kens hus og hen til Limfjordsbroen, hvor Aalborg Events så må rundt til de enkelte 
beacons, hvis de vil sende noget nyt information ud til de besøgende. Dette er der-
for en hindring for at Aalborg Events relativ hurtigt kan sende information ud til de 
besøgende til Aalborg Regatta, hvis en medarbejder først skal rundt og uploade ny 
information til beacons på det store område som Aalborg Regatta dækker over på 
Aalborg havnefront. 
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Projektgruppen er derfor kommet frem til, i forhold til de foregående kapitler i dette 
projekt, samt projekt overvejelserne del 1 og 2, at en applikation vil være den 
mest optimale løsning til at skabe bedre formidling med til Aalborg Regatta. De 
før nævnte teknologier henvender sig enten til en eller få individer af gangen og 
beacons ville skulle bruge en applikation for at en del af de besøgende, dem som 
har Iphone, vil kunne få information til Aalborg Regatta, samt at med beacons skal 
indholdet ændres på hver enkelt enhed før det der sendes ud ændres. Ved at kon-
ceptet i dette projekt kommer til at omhandle en applikation kan projektgruppen 
ligeledes sparer beacons væk når en applikation i sig selv kan det samme som bea-
cons med at give information til brugerne og udgift til beacons vil så kunne spares 
i et potentielt færdigudviklet koncept. Dette for at konceptet ikke bliver for omkost-
ningstungt for Aalborg Events.  

Projektgruppen vil derfor i det efterfølgende lægge vores fokus på at udvikle en 
applikation som skal kunne formidle relevant information fra Aalborg Events om 
Aalborg Regatta til brugerne af applikationen. PUSH-beskeder er her medtaget 
som krav i valg af teknologi. Fokus for udviklingen af applikation vil være at denne 
skal kunne anvendes til eventet Aalborg Regatta, hvor der skal være mulighed for 
formidling til de besøgende. At brugerne har mulighed for at give feedback og at 
der er en mulighed for indsamling af data, som Aalborg Events kan anvende fre-
madrettet for at skabe en bedre oplevelse, for gæsterne til Aalborg Regatta. Valget 
om at applikationen skal kunne indsamle relevant data om brugerne er valgt ud 
fra at Aalborg Events ikke allerede indsamler viden om de besøgende til Aalborg 
Regatta, hvor dataindsamlingen kan være med til at give vigtigt informationer om 
brugerne og deres færden i oplevelsesrummet (jf. 5.2 Teknologi i byrummet), som 
Aalborg Events kan anvende til at at udvikle Aalborg Regatta og derved øge det 
oplevelsesmæssige potentiale. Da Aalborg Events også arrangere andre begiven-
heder og ikke i forvejen har deres egen applikation vil projektgruppen i udviklingen 
af applikationen også stræbe efter at udvikle en løsning som lettest muligt kan 
overføres og anvendes til andre begivenheder.  

Projektgruppen er derfor nået frem til følgende delkonklusion for udvikling af kon-
cept til Aalborg Regatta.

Konceptet skal indeholde en applikations løsning, som skal henvende sig til en bred 
målgruppe af besøgende, med henblik på at skabe formidling af forskellig slags til 
de besøgende til Aalborg Regatta. Og applikationen skal kunne anvendes til at ind-
samle relevant data og feedback fra brugerne til udvikling af Aalborg Regatta.  
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5.4 Litteraturreview

I dette projekt har projektgruppen fokus på det at designe en prototype, bru-
geroplevelsen af applikationen som henvender sig til Aalborg Regatta, indholdet af 
denne applikation, samt hvordan der kan formidles information til de besøgende til 
Aalborg Regatta.

Artikler
Avouris, Kjeldskov, Papachristos, Raptis & Skov (2014) har i deres artikel kig-
get nærmere på pragmatiske og hedoniske kvaliteter af mobile enheder, og bru-
geroplevelse af mobile applikationer. Brugerne af mobile enheder stræber efter at 
opfylde visse behov, men knytter sig også til deres mobile enhed. Det stærke bånd 
brugerne har i forhold til deres mobile enhed skaber problemer når forskerne prøver 
at evaluere brugeroplevelse, af mobile applikationer i et laboratorie i hvilken mobil 
enhed der skal vælges til undersøgelsen. De nævner at der bør vælges en metode 
til at evaluere applikationen. Der er også en udfordring i at forskerne ikke kender 
brugernes enheder til fulde, og hvilken mobil enhed der skal vælges til evalueringen 
af applikationen. Android styresystemet er godt nok det samme software mæssigt 
til de mobile enheder der køre Android, men dem der fremstiller de mobile enheder 
har forskellige hardware specifikationer, såsom skærmstørrelse, farve og brug af 
materiale som hver kan give forskellige brugeroplevelser af applikationen. Brugerne 
ser disse ting som vigtige hvor nogle forskere ser det som noget der er næstmest 
vigtigt. Resultatet har vist at mobile enheder spiller en vigtig rolle i evalueringen af 
mobile applikationer i en laboratorieundersøgelse, da brugerne er knyttet til deres 
enhed. I dette projekt foretager vi ikke laboratorieundersøgelse, og skal ikke ud 
og vælge en bestemt mobil enhed til evalueringen, da prototypen i dette projekt 
vil kunne tilgås via. et link, så brugerne der skal evaluere prototypen vil kunne an-
vendes deres egen mobile enhed. 
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Amanda, Elizabeth, Kelly og Christine (2016) har skrevet artiklen Mobile device 
use at festivals: opportunities for value creation. Mobile enheder og applikationer 
anvendes i menneskers dagligdag, hele tiden. Men der er foretaget meget lidt un-
dersøgelse af brugen af teknologi i en kontekst om fri vilje, i fritid og turisme. I en 
formel kontekst er teknologi ofte brugt til at forbedre samarbejdet eller at skabe en 
bedre deltagelse, hvor der i den frivillige kontekst er fokus på, at teknologien skal 
skabe en bedre oplevelse. Vi er kun lige begyndt at forstå implikationerne af digital 
teknologi, og design af kundeoplevelsen inden for fritid og turisme. Flere turisme 
og event organisationer er begyndt at anvende digitale teknologier, og derigennem 
skabe en meningsfuld oplevelse, men der er foretaget meget få undersøgelser af 
brugen af mobile enheder i et fritids aspekt. Undersøgelser har dog vist at der til-
føres værdi  når mobile enheder er en del af oplevelser, hvor individer indsamler 
informationer, forbedrer og konstruerer oplevelser. Mobile enheder, sociale medier 
og applikationer anvendes af event organisationer for at skabe et bedre forhold til 
kunderne, og få disse mennesker til at deltage i aktiviteterne under eventet. De har 
fokus på at undersøge digitale oplevelses muligheder i festival og event kontekster. 
Når der designes oplevelser til events, som indeholder mobile enheder, skal der 
tages højde for forskellige kontekstuelle faktorer, da den enkelte kontekst spiller 
en vigtigt rolle i fritid og turisme. Vi kigger i dette projekt på brugeroplevelsen af en 
applikation, hvordan denne kan formidle informationer til et event og indsamle data 
til videre brug, hvor artiklen har fokus på at undersøge hvordan mobil teknologi 
kan bidrage til oplevelsen. Amanda, et al (2016) nævner også det at mobile enhe-
der og besøgende der er med til at indsamle informationer, er med til at udvikle og 
forbedre oplevelser. Dette er noget der understøttes af funktionen om at indsamle 
data, som er nævnt som en funktion i dette projekts prototype. Deres artikel om-
handler altså stadier som kommer efter at prototypen er udviklet i dette projekt, 
hvor projektgruppen i dette projekt har fokus på den enkelte applikation og oplev-
elsen af prototypen.
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Artiklen af Janet og Amy (2015) har fokus på brugen af mobile applikationer i 
forbruger oplevelsen af musikfestivaler og deres behov. At smartphones er all-
estedsnærværende og er noget musikfestival deltagerne hurtigt har taget til sig, 
viser at potentialet for brugen af mobile applikationer til denne type af events er til 
stede. Dette har gjort at flere og flere arrangører får udviklet applikationer specifikt 
til deres arrangement, for at kunne forbedre brugeroplevelsen. Analyse af forskellige 
festival og event applikationer og fokusgruppeinterview har vist et behov for flere 
forbruger fokuserede applikations grænseflader, hvor fokus er på den forventede 
oplevelse af eventet, planlægningsfunktioner til før og under eventen og personal-
iserings muligheder, for at forbedre forbrugernes tilstedeværelse til festivalen/event-
en. Skulle konceptet, i dette projekt blive færdigudviklet og taget i brug til Aalborg 
Regatta, så indeholder konceptet funktioner, som gør det muligt at indsamle data af 
forskellig slags og få feedback fra de besøgende om hvad de mener kunne ændres 
til Aalborg Regatta. I det færdigudviklede koncept til Aalborg Regatta, er der der-
for mulighed for at kunne bidrage til viden om mobile applikationers brug til events 
og hvordan et fokus på forbruger feedback kan hjælpe eventet fremadrettet. Vores 
koncept, hvis dette bliver færdigudviklet, dækker derfor behov som allerede er un-
dersøgt til at være en mangel i festival og event applikationer, som denne artikel er 
inde på.       

Henrik, Rene, Ravi & Chris (2016) har i deres artikel Space vs. Place: Comparing 
Space-based Movement and Place-based Experience at the Roskilde Festival 
2015, arbejdet med big data og byrum. Roskilde Festivalen har givet mulighed for 
at spore størrer mængder af mennesker ved hjælp af GPS. Big data anvendes her 
til at få information om, og kortlægge området, samt at sammenligne big data som 
smartphones har genereret med begivenheder på pladsen, for at finde ud af hvad 
mængden af mennesker ser som personlig og socialt meningsfuldt. De har anvendt 
Roskilde Festivalen for at have mulighed for at følge en større mængde af menne-
sker og deres interaktioner, som ville have taget længere tid at facilitere i normale 
byrum. De har påvist at de steder mennesker laver oplæg om, eller snakker om, 
ikke er det samme fysisk som online, og menneskers tilstedeværelse til en be-
givenhed og deres måde at bruge rummet, giver mulighed for forskellige aftryk af 
interaktionen mellem tid og rum. Henrik et al (2016) arbejder med dataindsamling 
som projektgruppen gerne vil bidrage til at Aalborg Events har mulighed for også at 
kunne anvende, til at udvikle deres event fremadrettet, og derfor har vi indsamling 
af data med som funktion i design krav. Vi arbejder i dette projekt ikke med analyse 
af dataindsamlingen om og fra brugerne til Aalborg Regatta, men har derimod fok-
us på oplevelsen af applikationen og formidling af indhold til de besøgende, hvor vi 
ser dataindsamling som en mulig funktion i konceptet og som en mulighed der kan 
løfte oplevelsespotentialet af Aalborg Regatta ved at Aalborg Events får en større 
viden om de besøgende under eventet, og området der anvendes under afholdels-
en af Aalborg Regatta.       
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Bøger 
Luke Hay (2017) har skrevet om UX design. Han skriver at godt UX design skal 
baseres på beviser og hvor kvalitative beviser i form af brugertest og forskning i 
felten kun kan få dig et hvis stykke af vejen. Det gode UX design kommer derfor af 
kvantitative undersøgelser, og analyse af hvordan brugerne anvender din hjemme-
side eller applikation. Bogen omhandler også en gennemgang af hjemmeside- og 
applikations analyseværktøjer som kan hjælpe med at give viden til designvalg, og 
hvordan brugeroplevelsen forbedres og hvorfor det at analyser er vigtigt i forhold 
til at udvikle dit UX projekt. Luke nævner at bogen gerne skulle gøre at der tages 
en analytisk tilgang til fremtidige UX projekter. I evalueringen af dette projekts pro-
totype, vil der  indgå analyse af de svar som projektgruppen får fra brugerne der 
kommer til at teste prototypen. Bogen “Research UX: analytic”, som nævner analy-
seværktøjer, henvender sig mere til hjemmesider og applikationer som er nogen-
lunde færdigudviklet og derfor genererer data i det at en større mængde brugere 
henter applikationen, og analyseværktøjerne kan så anvendes til at analysere den 
store mængde data, og give informationer om brugen og oplevelsen af hjemmesid-
en eller applikationen. Da projektgruppen i dette projekt evaluerer prototypen, som 
der udvikles, kommer projektgruppen derfor i dette projekt ikke i nærheden af have 
en stor kvantitativ undersøgelse med rigtig mange brugere, som Luke Hay (2017) 
argumentere for, som hvis applikationen var tilgængelig online og en lang række af 
de besøgende kunne hente applikationen ned, og anvende applikationen til Aalborg 
Regatta. Vi kan dog teste brugeroplevelsen af vores prototype, men der skal en 
større brugertest til, for at kunne fastslå hvordan den endelige brugeroplevelse skal 
være for brugerne i den færdigudviklede applikation, og er derfor noget som skal 
undersøges nærmere hvis Aalborg Events vælger at arbejde videre med konceptet.           

Rocky Heckman (2016) har skrevet bogen “Designing platform independent mobile 
apps and services”. I dag vil virksomhederne have en app som deres kunder skal 
downloade, tidligere havde virksomheder reklamer i blade, radio og tv og i nyere tid 
har alle virksomheder deres egen facebook side og app de reklamere gennem. Dis-
se systemer skal bruge en platform at operere ud fra, og der skal være udviklere til 
at lave disse systemer. Systemerne ændre sig dog hele tiden. Windows, Android og 
Apples IOS system har ændret sig over tid, fra de første gang kom ud, og til i dag. 
Systemerne startede med at køre på smartphones og er siden kommet over på tab-
lets. Udviklere har med nogle års mellemrum måtte tilpasse sig til hvilken platform 
der skulle arbejdes ud fra, og købe udstyr til at arbejde på den pågældende plat-
form for at kunne være med. Rocky Heckman (2016) skriver at for at fremtidssikre 
dine apps og services, bør man afholde sig fra at arbejde på en specifik platform for 
at apps og servicesystemer nemmere kan overføres til en ny platform, der kan blive 
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populær at anvende frem for de tidligere systemer. Fokus er på udvikling af system-
er, apps og services på tværs af styresystemer og kodningen bag, som eksempel-
vis Java og det at kunne overføre information fra et styresystem, til et andet og eft-
erligne systemet begge steder, hvis brugerne skulle skifte styresystem, så brugerne 
stadig vil bruge din app og service og at brugerne ved hvilken brugeroplevelse de 
så får. Vi har i dette projekt ikke fokus på alt det bagvedliggende om kodning og 
udvikling til forskellige platforme.

 Adrian Mendoza (2014) har skrevet bogen “Mobile User Experience. Patterns to 
Make Sense of it All”. Brugerne og oplevelsen brugerne har er senere kommet i 
fokus, hvor udviklingen af softwaren tidligere var hovedfokus. Brugeroplevelse er 
nu en fast del af det designeren arbejder med i web og interface design. Design af 
brugeroplevelsen til mobile enheder skiller sig ud fra brugeroplevelsen designet til 
skrivebordet på en computer. Til mobile enheder er der forskellige platforme bru-
geroplevelsen skal designes til, systemet skal opdateres da tingene udvikler sig 
hele tiden, dette for at beholde brugeroplevelsen så god som mulig. Bogen om-
handler det at kunne skabe, lære og visualisere mobil oplevelse, på en struktureret 
og effektiv måde. Vi har ikke fokus på forskellen mellem at designe til en mobil 
enhed og et styresystem på en pc og Adrian Mendoza (2014) bogen fokuserer på 
hvordan interface skal designes til mobile enheder, hvor vi i evalueringen af proto-
typen kommer til at kigge på funktionalitet og interface af en applikation, frem for 
den mobile enhed applikationen skal være på. Adrian Mendoza (2014) har derimod 
en lighed i form at prototyping med papir sketches som vi også arbejder med i 
dette projekt.     

Dan Olsen (2015) har skrevet bogen “Lean Product Playbook” for at udfylde en vi-
dens forskel mange mennesker har i det at udvikle produkter der kan blive succes-
fulde, da han har set at mange produkter som fejler, sker på grund af manglende 
opfyldelse af behov hos kunderne, og hvordan produkter passer ind i markedet. 
Han nævner at bogen henvender sig til designere, alle som er i gang med at udvikle 
et produkt eller en service og interesserer sig for UX design, samt produkt manage-
ment og lignende. Bogen har størst fokus på udviklingen af software, men aspek-
terne kan også overføres på andre produktkategorier, så som hardware, wearables 
og ikke tekniske produkter. Bogen omfatter faserne fra idé og frem til slut produkt, 
hvor der undervejs er fokus på hvem brugerne er, brugernes behov, UX design, 
prototyping og test før det endelige produkt.  Fra bogen “Lean Product Playbook” 
og til dette projekt er der ikke de store forskelle i form af hvordan der arbejdes med 
udvikling af et produkt. Bogen beskæftiger sig dog med faser efter produktet er ud-
viklet, hvilket vi ikke kommer til i dette projekt, men har idéer til funktioner som kan 
i forhold til dataindsamling og feedback. Bogen beskæftiger sig også med perso-
naer for at beskrive brugerne/kunderne til produkter hvor vi i dette projekt arbejder 
med et expert mind-set (jf. kapitel 3) og derfor ikke har kig på brugerne før i eval-
ueringsfasen af prototypen, fordi Aalborg Regatta først finder sted efter projektet 
er afsluttet, og det derfor ikke ville give mening at inddrage brugerne og hvad de 
mangler i den pågældende kontekst som findes til Aalborg Regatta, da den pågæl-
dende kontekst til Aalborg Regatta ikke er til stede under projektets udarbejdelse.   
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Specialer
Helle Gransgaard (2013) har skrevet specialet “Hvor er oplevelsespotentialet? - Ud-
nyttelse af oplevelsespotentialet i digital kulturformidling via apps”. Hun har fokus 
på digital formidling via apps under museumsbesøg og hvordan der kan opstilles 
krav til oplevelsesdesign, som museerne kan drage fordel af. I de applikationerne 
hun har kendskab til er der fokus på den pågældende udstilling og informationer i 
større eller mindre grad og af forskellig slags, som kan ses eller afspilles direkte på 
de besøgendes smartphone. Oplevelsespotentialet ligger her i, at museerne skal 
skabe mulighed for sansemæssig og emotionelle oplevelser og applikationer kan 
som teknologi ikke i sig selv løfte oplevelsespotentialet, men de fysiske omgivelser 
skal også tages i brug, og i dette samspil kan disse udnytte oplevelsespotentialet. I 
dette projekt arbejder projektgruppen med formidling af informationer til et event, i 
form af Aalborg Regatta, frem for museer, som er tilfældet i dette speciale.. Projek-
tgruppen har fokus på at undersøge oplevelsen af applikationen og dens indhold 
og formidling til et event, dette projekts lægger sig derfor i stedet op af hvordan 
teknologi kan bidrage til events i stedet for i en museums kontekst.          
 
 
Christensen, C & Klit, K (2013) har skrevet specialet “Den motiverende Show-
case-app”, hvor fokus er på motiverende design. I motiverende design undersøges 
det, hvad det er der får målgruppen til at ville gøre noget, og ud fra dette udvikle 
teknologien der møder målgruppens behov. De arbejder med en case om en virk-
somhed der gerne vil udvikle en app for at kommunikere hvad virksomheden kan, 
i deres arbejde med at udvikle app’s til virksomheder. De har her fokus på hvordan 
B2B kunder der får demonstreret denne Showcase-app kan motiveres til at få ud-
viklet en app af virksomheden, som Christensen, C & Klit, K (2013) skriver speciale 
for. Showcase-app’en er et kommunikationsværktøj til at vise hvordan app’s kan 
designes og give kunden og udvikleren et fælles visuelt eksempel, at arbejde ud 
fra. I dette projekt henvender projektgruppen sig til B2C, Aalborg Events (B) og de 
besøgende til aalborg Regatta (C) frem for B2B som i specialet af Christensen, C & 
Kilt, K (2013). Derudover arbejder projetgruppen i dette projekt med en anden form 
for formidling, ved at skulle stræbe efter at forbedre information til de besøgende til 
Aalborg Regatta, hvor specialet og showcase-app’en skal formidle virksomhedens 
værdier og vise deres kompetencer indenfor det at udvikle app’s.    
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6. Fase 3
I fase 3 er projektet blevet konkretiseret og indsnævret yderligere. Der er blevet val-
gt en teknologi, som der skal udvikles en prototype af. Til den tidligere idégenering 
er der blevet anvendt sketching. I denne fase bliver der kigget nærmere på aspek-
ter af interface som baggrundsviden til at udvikle koncept design til prototypen. Til 
sidst i denne fase præsenteres prototypen.  

6.1 Sketching

I den sidste del af projektet omkring udviklingen og test af prototype vil projekt-
gruppen beskæftige sig med sketching til udviklingen af prototypen. I dette pro-
jekt vil udgangspunktet for sketching omhandle Bill Buxtons (2007) og hans bog 
“Sketching User Experience”. I udviklingen af et produkt eller af en prototype kan 
der med fordel inddrages sketching i den del af design process som omhandler 
produktudviklingen. Produktudviklingen finder sted efter projektgruppen har fast-
lagt design krav til konceptet. Ved at der i starten af produktudviklingen bruges 
noget tid på at overveje design og afprøve idéer vil der kunne spares tid i de senere 
faser af produktudviklingen. Dette fordi der er blevet brugt noget tid, i starten på 
at overveje mulighederne og gå videre med den mest optimale løsning frem for at 
have en dårlig planlægning og senere finde ud af at nogle aspekter i produktet/pro-
totypen ikke virker efter hensigten. Du kan så bliver nød til at gå tilbage og bruge tid 
på at få ændret, før du kan komme videre i din udviklingsprocess (Buxton, 2007). 
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Sketching bliver i sin enkelthed anvendt til at kunne kommunikere idéer (Buxton, 
2007; Greenberg, Carpendale, Marquardt & Buxton 2011). Sketching anvendes til 
at udforske idéer, forskellige dele af produktet på forskellige måder, eller helt for-
skellige udseende af produktet. En sketch er gerne noget der ser ufærdigt ud. Dette 
kunne være tegnet i hånden, hvor der ikke er gjort noget ud af at afslutte linjerne 
helt præcist eller der er flere linjer oven i hinanden. En sketch skal være hurtigt og 
enkelt udformet og invitere til at komme med forbedringer, kritik af designet og 
sketchen skal kunne smides væk, hvis der vælges at gå en anden vej med hele, 
eller dele af sketchen omkring produktet/prototypen (Buxton 2007). Bill Buxton 
(2007) operere med fem forskellige måder at udføre sketching. Disse er: 
Sketch, Memory Drawing, Presentation Drawing, Technical Drawing og Description 
Drawing.

-Sketch: Er simple tegninger, tanker som tegnes for at udforske design idéer. 

-Memory Drawing: Er en udførsel af en tegning, som skal bruges til at fange og 
huske idéer, hvor tegningen er bedre udført end på en sketch der ser ufærdig 
ud.  

-Presentation Drawing: Er færdigudarbejdet tegninger, som kan bruges i 
præsentation af produktet (Buxton 2007 s. 122). 

-Technical Drawing: Anvendes til at vise hvordan et produkt skal bygges, ala 
Ikea tegningerne der følger med et nyt skab. Disse tegninger er gennemarbej-
det og præcise. 

-Description Drawing: Denne type af tegninger anvendes til at vise hvordan et 
produkt virker, eller skal anvendes. Hvor bestemte knapper er, eller hvor strøm-
ledningen skal sættes ind osv. (Buxton 2007 s. 123).

dette projekt vil projektgruppen, i forstadiet til udviklingen af prototypen, anvende 
sketch til at undersøge design idé, da sketch er simple tegninger, der er hurtige at 
lave og som kan smides væk igen, hvis noget ikke fungere og skal laves om. Dette 
for at der fra projektgruppens side ikke skal bruges længere tid og penge på at 
udvikle en prototype, som kan ende med at skulle laves om igen. Derudover vil der 
også blive anvendt presentation drawing for at vise prototypen i projektet.  
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Figur 6 viser hvordan viden anvendes i brugen af sketching. Ved at anvende vid-
en, som er indsamlet gennem projektet, kan der udarbejdes sketches, som så kan 
bruges til at få ny viden. Det er altså en cirkulær proces. Den viden der fås ud fra 
de sketches der udarbejdes og diskussionen omkring dem, kan så anvendes til at 
forbedre din sketching og finde ud af hvad der virker og ikke virker i den kontekst 
der arbejdes med, så der vælges at arbejde videre med de dele af de forskellige 
sketches, som giver mening for produkt/prototype.
  

Figur 6 - Buxton, Bill. (2007). Skecthing User Experience getting the design right and the
right design s. 114

  
Buxton (2007) ser sketching i interaktion som et værktøj til at undersøge ting, men 
også at sketching er mere end tegninger med papir og blyant. Det omhandler ak-
tiviteten og processen der føre frem til sketchen. Aktiviteten og processen der fører 
videre til sketching af interaktion og sketch, som mere end brugen af papir og bly-
ant er i dette projekt projektgruppens brainstorming, ud fra kravene (jf. billed 21), til 
indhold af applikationen og derefter sketching med papir og blyant for at finde frem 
til hvad sketchen, som er mere end en tegning skal indeholde. En sketch kan godt 
tage en fysisk form, i form af en skulptur eller være 3D animeret og på den måde 
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være med til at give en endnu mere klar indikation af, hvad der virker/ikke virker, og 
derigennem hjælpe med at besvare de spørgsmål der måtte være i udviklingen af 
prototypen. Bill Buxton (2007) mener at sketching handler om at træne sin fantasi 
frem for at have et materielt fokus. Dette beskriver han således:

“The key here is to understand that sketching as I mean it has more to do with 
exercising the imagination and understanding (mental and experiential) than 
about the materials used” (Buxton 2007 s. 135).

Buxton (2007) skriver at sketching af interaktion må ligge ud over sketching, som 
tidligere beskrevet, da denne sketch skal kunne fange det vigtige i et design, dyna-
mik, følelser, egenskaber osv. i et interaktivt system/produkt. Her er sketchen derfor 
nødt til at være mere end papir og blyant. Han holder dog fast i at denne type af 
sketching stadig skal operere efter de samme aspekter som sketching på papir og 
blyant. Den skal være hurtig lavet, ikke koste penge, engangs, indholdsmæssig, 
minimale detaljer og give et indtryk af at det er et eksempel, ikke en løsning (Bux-
ton, 2007).       

Ud fra ovenstående i dette afsnit ville nogle nok mene, at hvis en sketch er mere 
end en tegning, at det så er en prototype eller i det mindste en prototype af low-fi-
delity karakter. Her skelner Buxton (2007) dog mellem sketching og prototyping 
som har hver deres formål. Sketching mener han høre til i de tidligere faser af ud-
viklinge og omhandler idéfasen, i design processen. Prototyping omhandler de 
senere stadier i design processen og er der hvor tingene konvergere, mod højre, i 
hans design funnel (jf. kapitel 3). En prototype investeres der mere i end en sketch 
og den skal være med til at undersøge noget konkret, hvor sketching er bedre i 
starten af designprocessen, fordi der i starten af processen opereres på et stadie 
hvor tingene stadig udforskes (Buxton, 2007).      

I dette projekt er sketching være hjælpemiddel for projektgruppen, som et forsta-
die til udviklingen af en prototype, altså idéfasen til hvordan designet skal være. 
Sketching skal her være med til at hjælpe projektgruppen med at være kreative, 
undersøge og udforske forskellige muligheder til prototypen, i form af en applika-
tion, som skal udvikles. Dette for at finde frem til en mulig løsning inden prototypen 
udvikles og for at projektgruppen ikke skal tilbage senere i udviklingsprocessen 
og bruge en masse tid på at lave store ændringer af prototypen. Dette for at pro-
totypen passer bedst muligt i dette projekts kontekst omkring Aalborg Regatta og 
er klar til at blive evalueret og give resultater til projektet. Sketching i form af in-
teraktion, vil i dette projekt have sin form af en low-fidelity prototype, altså et pro-
dukt som er udformet med mere end papir og blyant, som potentielle brugere kan 
afprøve. Det efterfølgende vil omhandle processen omkring sketching som det er 
brugt i dette projekt.

Gennem sketching har projektgruppen mulighed for at udforske design til applika-
tionen uden at det bliver omkostningstungt, at arbejde med og der er mulighed for 
at udforske forskellige muligheder til design. Ved at projektgruppen har mulighed 
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for at udforske forskellige løsningsforslag til applikationen, vil projektgruppen kunne 
komme tættere på den optimale designløsning, end hvis projektgruppen havde ta-
get den første idé til et design, og lavet en prototype ud fra denne idé. Greenberg et 
al. (2011) illustrere dette med 3D-bakker, hvor toppen af bakken er der hvor en idé 
er den bedst mulige løsning på problemformuleringen. Der skal derfor stræbes efter 
at komme så tæt på toppen af en bakke som muligt. En idé kan godt starte et styk-
ke ned af siden på bakken, og ved at der arbejdes videre med idéen kan koncept 
løsningen flytte sig op af mod toppen af bakken, i det du får forbedret løsningen. 
Forskellige løsninger kan have forskellige potentialer, altså hvor høj 3D-bakken er 
og hvor på bakken den enkelte idé starter. Dette illustreres med figur nr. 7 (Green-
berg et al. 2011 s 8).  

Figur 7: Greenberg, S., Carpendale, N., Marquardt & B. Buxton (2011) Sketching 
User Experiences: The Workbook  Kapitel 1. GETTING INTO THE MOOD s. 8

Ved at anvende sketching kan projektgruppen udforske design idéer, og finde frem 
til en løsning som har den højeste bakketop, hvor løsningen er så tæt på toppen 
som muligt, altså den bedste version af den løsning projektgruppen vælger at arbe-
jde videre med.  
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Brainstorming om hvad sketchen skal indeholde, inden projektgruppen går i gang 
med at sketche og krav til design, som projektgruppen fandt frem til i projekt 
overvejelser del 2 (jf. kapitel 5.3), ses på billede nr. 21. Brainstorming defineres som 
et værktøj til at tilgå et problem fra flere forskellige vinkler, på samme tid, for at 
finde frem til relevante løsninger i det at tænke kreativt. I dag bruges brainstorming 
af og indenfor mange områder, hvor brainstorming anvendes som et værktøj for 
f.eks designere til Billede nr. 21 - Brainstorming af krav til design og sketch at defi-
nere problemer og komme frem til indledende koncept løsninger/idéer, i starten af 
et projekt. I brainstorming opskrives alle idéer og andre emner der kan være rele-
vant for det der gerne vil undersøges nærmere (Lupton, 2011; Preece et al. 2016).

Projektgruppen arbejder ud fra hovedkriterierne som er App (applikation), For-
midling, Data og Feedback. Applikation er det overordnede format som konceptet 
skal have (jf. kapitel 5.3 projekt overvejelser del 2) og brainstorming omkring ap-
plikationen vil derfor ikke kunne give den store ændring da en applikation på en 
smartphone altid har samme format. Projektgruppen har derfor haft fokus på hvad 
applikationen skulle indeholde under formidling, data og feedback. Dette for at 
finde frem til, hvad projektgruppen skal have fokus på når projektgruppen sketcher 
og undersøger muligt design. Efter at have brainstormet på indhold og hvad ap-
plikationen skulle kunne, som det ses på billede nr. 21, diskuterede projektgruppen 
om, hvad de enkelte kategorier og emner, hver især kunne indeholde. Det projekt-
gruppen fandt relevant, til de enkelte dele, vil blive beskrevet i det efterfølgende.  

Til formidling på billede nr. 21 har projektgruppen i brainstormingen, til ind-
hold for dette krav til konceptet, kommet frem til underkategorierne: notifikation, 
fortællinger, ændringer, tilbud og lokation. 

Notifikation er med som en funktion fordi projektgruppen tidligere har konstateret 
at Aalborg Events gerne ville have mulighed for at kunne formidle ændringer af 
forskellig former til de besøgende til Aalborg Regatta (Bilag 1 spørgsmål 16). Ved 
at der er mulighed for at udsende notifikationer som applikationen viser på de 
besøgendes smartphone har Aalborg Events derfor mulighed for at formidle de æn-
dringer der måtte ske til Aalborg Regatta. Dette er derfor en essentiel funktion som 
konceptet skal indeholde og derfor også den største grund til, at en applikation blev 
valgt som teknologi, da denne giver mulighed for at kunne sende PUSH-notifika-
tioner til brugerne af applikationen. 
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Til hovedkriteriet formidling på billede 21 er fortælling med, hvor fortælling yderlig-
ere har sine egne underkategorier, som projektgruppen kunne se være relevant in-
dhold til applikationen. I interviewet med Keld Rud Nielsen fandt projektgruppen ud 
af at Aalborg Events overordnet set ikke har et gennemgående tema, som aktørerne 
der deltager til Aalborg Regatta skal følge, ud over at nogle af aktørerne har fokus 
på vand og dyr (Bilag 1 spørgsmål 10 og 13). 

-Oplevelser: Til Aalborg Regatta er der forskellige oplevelsesaspekter rundt 
omkring på havneområdet (Bilag 1 spørgsmål 9). Det vil derfor være oplagt 
at applikationen indeholder en fane der omhandler disse oplevelser, så de 
besøgende kan se hvad der sker på området, hvornår og hvor disse oplevelser 
sker.
Programoversigt frem for plakater der henviser til hjemmesiden med program-
oversigten (Bilag 2). 

-Skibe: Til Aalborg Regatta kommer der nogle enkelte store sejlskibe som de 
besøgende har mulighed for at komme ombord på. Disse skibe har ofte en 
spændende historie tilknyttet, men som med boderne, så er disse historier og 
fortællinger ikke nogle, som bliver formidlet til de besøgende, med mindre at 
de besøgende til Aalborg Regatta, tager en af de guidede ture på skibene. Det 
er derfor oplagt, at lave en formidling af disse historier i applikationen, således 
at de besøgende som ikke deltager på en guidet tur på et af skibene også ville 
have mulighed for at læse om skibenes historier (Bilag 1 spørgsmål 10, 13)

-Boder: Aktørerne der stiller boder op som omhandler forskellige ting, insti-
tutioner osv. har som oftest ikke selv information med udover den de selv 
besidder. Det ville derfor være oplagt at aktørerne kan have deres egen un-
derkategori, hvor der kan være en kort beskrivelse af boder og aktører, så 
de besøgende kan se om der er noget de synes kunne være interessant at 
besøge (Bilag 1 spørgsmål 13).

-Mad: Denne underkategori har en forbindelse til kategorien omkring boderne 
og fortællinger om aktørerne.   
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Tilbud: Tilbud på mad og drikke kan inkluderes i applikationen frem for, at de 
besøgende skal op til hver enkelt bod for at se, hvad der er af muligheder til eventet 
og hvor de besøgende kan finde disse madboder på havneområdet. Kategorien om 
mad, under fortællinger, kunne med fordel indsættes her så der er en kort beskriv-
else om boderne med fødevare, hvis disse kommer fra et specielt sted eller institu-
tion.   
  
Lokation hører under kategorien notifikationer. Meningen med denne er, at såfremt 
en stand, eller et event vil blive flyttet fra en lokation til en anden, så vil der være 
mulighed for, at Aalborg Events kan sende en PUSH-notifikation til brugerne af 
applikationen med en beskrivelse af, hvor lokationen er flyttet hen eller hvornår den 
foregår (Bilag 1 spørgsmål 16).

Data omhandler her at applikationen skal være med til at give information og ind-
samle data, som Aalborg Events kan anvende til at forbedre Aalborg Regatta fre-
madrettet. Dette for at konceptet projektgruppen udvikler i dette projekt har et 
oplevelsesdesign fokus på at forbedret oplevelsen og optimeringen af eventet, 
samt en udvikling af det oplevelsesøkonomiske aspekt i eventet. Brugerne skal der-
for spørges om lov til at applikationen må anvende deres lokation osv. når de an-
vender applikationen. Det for at applikationen kan indsamle data om de besøgende 
imens brugerne besøger Aalborg Regatta. 

-Etik er derfor vigtigt fordi projektgruppen gerne vil indsamle data om de 
besøgende og anvende deres lokation for at finde ud af om der er bestemte 
områder der kan udvikles til Aalborg Regatta og om der er indhold der kan ud-
formes på en bedre måde end hidtil.

Feedback har sin egen kategori, men har også en forbindelse til det at indsam-
le data, da feedback er tiltænkt den funktion at brugerne af applikationen har 
mulighed for at give deres mening omkring Aalborg Regatta.

-Ris/Ros: En simpel kategori, hvori formålet er, at finde ud af hvad der er godt til 
eventet og hvad der har været mindre godt. Denne info kan dernæst bruges til at 
optimere på eventet fremadrettet.

-Brugernes anbefalinger: Musik, oplevelser, viden og Aalborg. Disse kategorier 
har en forbindelse til under kategorierne til fortælling, da de besøgende til Aal-
borg Regatta har mulighed for at anbefale ting til andre besøgende der anvender 
applikationen. Denne kategori har også til formål, at imødekomme de nævnte 
firstmovers (Jf kapitel 4.4 ) og deres behov for oplevelser, der ligger udover hvad 
man ellers ville kunne læse sig frem til på rejse guides og lignende. Altså her er 
ønsket, at brugerne selv vil kunne bidrage med deres personlige viden og histori-
er, som normalt ikke ellers bliver fortalt. 
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-Skab en bedre oplevelse: Denne funktion er tiltænkt at de besøgende kan give 
meddelelser direkte til Aalborg Events, under Aalborg Regatta, hvis toiletterne 
skulle være i stykker, der er fyldte skraldespande et sted på pladsen osv.. Dette 
for at oplevelsen af Aalborg Regatta kan blive så god som mulig, frem for at 
oplevelsen kunne blive dårlig af at noget ikke virker efter hensigten. På denne 
måde vil Aalborg Events hurtigt kunne tage hånd om problemer så snart de måtte 
opstå.

Ud fra det foregående om brainstorming af kategorier (billede nr. 21) og diskussion 
af indhold, gik projektgruppen i gang med at sketche hver vores idé til overordnet 
design af applikationen. At blive enige i projektgruppen om en overordnet model for 
det grundlæggende design er med til at projektgruppen kan udvikle et mere detal-
jeret design (Preece, et al. 2016). De enkelte sketches vil der blive kommenteret på i 
det efterfølgende. Der vil først være en gennemgang af Mattias’s sketche og dereft-
er Mortens sketche.

 

                                    Billede 22 - Sketch af Mattias projektgruppen 



Side 86

I første frame, øverst til venstre på sketchen, ser man det første billede, som bru-
geren støder på, første gange de åbner applikation. Her kommer der en prompt, 
som beder brugeren om, at acceptere lokationsdata, og brugeren skal give till-
adelse til, at Aalborg Events må få adgang til deres GPS-data. I andet frame nede-
nunder, ser man en forside. I højre hjørne af forsiden, kan der være en burger-menu 
tab, denne ses i tredje sketch fra oven. Når denne menu-knap bliver aktiveret, vil 
menupunkterne blive foldet ud fra højre side. Projektgruppen snakkede internt om, 
hvilken side projektgruppen helst ville have, at denne skulle glide ud fra. Ud fra 
personlige erfaringer, blev projektgruppen enige om, at denne menu skulle komme 
ud fra højresiden. På den måde, vil man nemt kunne navigere i applikation med en 
hånd, såfremt, at man er højrehåndet. I menuen, vil man kunne tilgå de forskellige 
underpunkter, som projektgruppen fra brainstorming blev enige om skulle indgå (Jf. 
billede nr. 21). På det nederste frame ses under punktet Feedback. I denne blev der 
fremstillet nogle forslag til hvordan denne skulle fungere og projektgruppen beslut-
tede, at for at gøre processen nemmere for Aalborg Events, når de skal håndtere 
systemet, så kunne det her være praktisk, at giver brugeren nogle valgmuligheder, 
for hvad deres feedback omhandler, således at dataen herfra bliver sorteret.
  

                                                  Billede nr. 23  - Sketch af Morten
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Sketchen der er udført af Morten, ses på billede nr. 23. Første sketch, øverst til 
venstre er startsiden for applikationen som jeg tænkte denne kunne være. Her er 
der lavet plads til at der kan være forskellige events listet, som Aalborg Events står 
for. Hver event vil så have deres egen underside. Dette for at der er mulighed for at 
overføre applikationen til brug på andre events ud over Aalborg Regatta. Ved at der 
er mulighed for at bruge applikationen til flere events skulle dette gerne gøre ap-
plikationen mere rentabel at udvikle, end hvis applikationen kun var tiltænkt til Aal-
borg Regatta, som er en begivenhed der finder sted nogle få dage om året. Sketch-
en i, top midt, viser hvordan jeg kunne forestille mig at menuen i applikationen ville 
se ud og komme frem, når der trykkes på knappen i øverst venstre hjørne, hvor den 
lille pil er på sketchen. Da projektgruppen ud fra vores brainstorming har en ræk-
ke af kategorier og underkategorier som projektgruppen ser er vigtige, at få med i 
applikationen, skal der være en mulighed for  at brugerne kan finde disse, da det 
ikke er muligt at liste alle kategorier i applikationen. En skærm på en smartphone 
har kun en vis størrelse. Det skal også være muligt at se hvad der står og trykke på 
de enkelte menu dele. Hvad menuen skal indeholde er på dette stadie ikke endeligt 
besluttet.

De tre sketches over hinanden, til højre i billedet nr. 23, er mine idéer til hvordan de 
overordnede kategorier kunne vises, efter at brugeren har valgt eksempelvis Aal-
borg Regatta. Jeg ser mulighederne som at hver kategori har sin egen knap, hvor 
der er mellemrum mellem de enkelt knapper. Der er også mulighed for at knapperne 
ligger tættere op af hinanden. Det kan gøre at knapperne er større, som vist på 
illustrationen, i midten i højre side af billede nr. 23, eller kategorierne kan vises som 
en række faneblade/kort der kan bladres mellem. 

Efter at begge projektmedlemmer havde lavet deres sketch af idéer til overord-
net design diskuterede projektgruppen omkring, hvilke elementer af de forskellige 
forslag der ville virke, i et endeligt design. Sketching af idé til overordnet design, 
til videre udvikling af prototypen, ud fra de to foregående sketches ses på billede 
nr. 24. Her blev projektgruppen enige om at på startsiden i applikationen, øverst til 
venstre på billede nr. 24, skal der være en meddelelse om lov til at anvende data 
og brugernes lokation for at applikationen kan indsamle data om brugerne. Øverst 
til højre, på billede nr. 24, ses forsiden i applikationen hvor der kan indsættes logo 
eller andet for Aalborg Events. Midt til venstre, på billede nr. 24, vises menuen over 
mulige events, som brugerne kan klikke sig ind på dem. Midt til højre, på billede 
nr. 24, vises side menuen som popper op/kommer ind fra siden når der trykkes på 
knappen, øverst i toppen af applikationen. Nederst til venstre, på billede nr. 24, ses 
underkategorierne og hvordan der er mulighed for at opstille disse under fanen for 
eksempelvis Aalborg Regatta. Den sidste sketch nederst til venstre, på billede nr. 
24, viser en notifikations meddelelse som er poppe op på skærmen. 
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  Billede 24 - overordnet sketch af koncept til videre udvikling af prototype                                                                                                                                        
                                                                                                                

Dette har forbindelse til formidlings kravet, hvor notifikationen give brugerne af 
applikationen besked om at noget er ændret i indholdet som er relevant for bruger-
en af applikationen til eventet. Sketchen som Morten lavede på billede nr. 23, hvor 
kategorierne blev illustreret i form af faneblade/kort er fravalgt for at lave et design-
forslag til applikationen, som er i en mere simpel og let anvendelig udgave, da nye 
og specielle design kan virke uoverskuelige og forvirrende (Neil, 2014). Det mere 
simple design er valgt for at applikationen gerne skulle være nem at anvende for de 
potentielle brugere af prototypen (Neil, 2014) og en potentiel endelige applikation. 
Forbi brugerne også har andre applikationer på deres smartphone som kan have 
lignende funktionalitet og derfor gerne skulle gøre at brugerne hurtigt kan begynde 
at anvende applikationen til Aalborg Regatta, ud fra deres tidligere erfaringer og 
oplevelser af brugen af applikationer (jf. kapitel 4.3) Dette er dog noget projektgrup-
pen skal evaluer, i testen af prototypen.                                                                               

Sketches af undermenuer og diskussion af disse kommer i det efterfølgende.
De første sketches er lavet af Mattias og derefter bliver Mortens sketches præsen-
teret.
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Billede 25 - Sketch af Mattias                     

Brugeren-live (billede 25): Først og fremmest, har vi endnu ikke fastlagt os på, om 
denne funktion endeligt kommer til at hedde brugeren-live, da vi ønsker at kate-
goriens navn skal være bedre beskrivende, end hvad den er nu. Når man åbner 
denne, får man først en mulighed for at vælge en kategori, som brugerens emne 
handler om. Når dette er valgt, får brugeren mulighed for, at vælge en placering ud 
fra et kort. Til sidst kommer man til at beskrive emnet det drejer sig om, hvor bru-
geren kan indtaste tekst i en tekstboks, samt tilføje et placering billede
Under menu feltet fortælling åbner der sig først en kategori linje, her vil brugeren 
kunne vælge hvad de gerne vil have info omkring, hvad enten det er mad, oplevel-
ser, boder eller skibe. Når dette er valgt kommer brugeren videre til en liste af un-
derkategorier for den valgte kategori. Her kan de f.eks vælge hvilket skib de vil læse 
om, eller hvilken madbod de vil have info omkring osv.. Til sidst kommer brugeren 
så ind på en side hvor der er et billede med tekst tilknyttet eller en videofortælling.
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Billede 26 - sketch af Mattias
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Billede 27 - sketch af Mattias

Til denne menu, vil brugeren kunne anbefale oplevelser i og omkring Aalborg Re-
gatta. Brugeren har selv mulighed for, at kunne oprette en overskrift, som andre 
brugere kan læse inden de læser brødteksten, som er tilknyttet. Når brugeren har                          
oprettet overskrift, kommer de videre til en tekstboks, hvor de kan beskrive deres 
anbefaling. Her vil de også kunne tilføje et billede, eller et link til begivenhed osv. 
Dette kunne evt. være som i 2017, hvor der blev afholdt Fjord Rock ved jernbane-
broen. Fjord Rock havde ikke noget at gøre med Aalborg Regatta som event, men 
da  det også foregik i nærheden af havnefronten, så kunne det være væsentligt at 
brugerne kunne informere andre brugere om dette event (Bilag 1).
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Billede 28 - sketch af Morten

De næste sketches af undersider til applikationen er udarbejdet af Morten og ses 
på billede 28. Jeg er kommet med følgende forslag til hvordan jeg kunne se un-
derkategorierne kunne se ud i applikationen. Øverst til venstre 1# på billede 28, 
ses undersiden som omhandler programoversigten. Her står tider ude til venstre 
og hvad der kommer på det enkelte tidspunkt. Dette for at brugerne af applika-
tionen ikke skal ind på Aalborg Events hjemmeside og finde programoversigten 
med tidspunkterne, som de ellers har skulle, da Aalborg Events har henvist til pro-
grammet på deres hjemmeside, på de plakater som Billede 28 - sketch af Morten                           
de har hængt op til Aalborg Regatta, de tidligere år (Bilag 2). 

Øverst til højre 2#, på billede 28, ses undersiden til fortællinger, hvor der er plads til 
at der kan være en beskrivelse af aktører, skibe osv. i forhold til, at Keld Rud Niels-
en, i vores interview udtalte at aktørerne og boderne ikke altid havde information 
med selv (Bilag 1 spørgsmål 13). Denne underside er derfor tiltænkt at kunne formi-
dle information til de besøgende til Aalborg Regatta, hvor brugerne selv kan vælge 
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hvad de synes kunne være interessant at høre mere om og eventuelt få mere infor-
mation hos den enkelte bod eller aktør, som findes på pladsen.  

Nederst til venstre 3#, på billede nr. 28, illustrere undersiden hvordan brugerne kan 
give feedback til Aalborg Regatta. Her skal der være et felt, hvor der er plads til at 
skrive det brugerne gerne vil sende til Aalborg Events omkring Aalborg Regatta. 
Der skal på siden også være plads til at tastaturet på smartphonen kan kommer op 
nederst, så tastaturet ikke kommer til at dække for noget af feltet der skal anvendes 
til at skrive i. 

Nederst til højre 4#, på billede 28, ses to forslag til hvordan jeg ser at brugernes 
anbefalinger kunne se ud. Dette kunne fremgå af et diagram med en liste og pro-
center, som viser hvilke anbefalinger, flest bruger har stemt på for at vise, at de 
anbefaler dette til andre. Her er der også mulighed for at tilføje forslag til listen og 
derfor skal der også kunne poppe et tastatur op på siden som vist på sketchen. Det 
andet forslag, lige under på billede nr. 28, er uden et diagram men med en listen af 
forslag og hvor stor en procentdel af brugerne der har stemt og anbefalet de en-
kelte ting, samt muligheden for at tilføje til listen, som det også var tilfældet i forsla-
get lige over med diagrammet.    

Den endelige sketch til udkast til design af underkategorier bygger på en men-
uoversigt, som det ses øverst til højre på billede 29, hvor brugerne har mulighed 
for at vælge mellem de forskellige valgmuligheder, i form af underkategorierne. Når 
en kategori er valgt, kommer brugeren videre til underkategoriens egen underside, 
som her kunne være fortællinger. Her vil brugeren så kunne vælge yderligere, i en 
menu, hvilket skib, bod osv. brugeren gerne vil finde mere info omkring. Når bruger-
en har valgt, hvilken ting de gerne vil høre mere om kommer brugeren ind på den 
enkelte fortælling, her er der mulighed for, at se billeder tekst og/eller en video som 
giver en fortælling om skibet, boden osv..
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Billede nr. 29 - Endelig sketch af  design til  underkategorier

De næste sketches, som ses i midten, af billede nr. 29, omhandler menupunktet 
anbefalinger. Her har brugeren mulighed for selv at  tilføje en tekst samt billede eller 
link til deres anbefaling, samt en overskrift. Når felterne er udfyldt kan anbefalingen 
til andre brugere, indsendes og der vil så være mulighed for, at få en liste over an-
befalinger, som andre brugere har lavet. På listen ses overskrifterne som er valgt 
af de enkelte brugere, og ved at trykke på de enkelte overskrifter vil der komme en 
beskrivelse op, hvis brugerne har valgt at indtaste en beskrivelse til deres anbefal-
ing.
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I nederste sketch til venstre, på billede nr. 29, ses funktionen brugeren-live/feed-
back, hvor hver funktions underside har samme design, da disse funktioner skal 
kunne det samme. Der skal være plads til at skrive det feedback brugeren gerne 
vil give om Aalborg Regatta og melde ind med aktuelle forbedringer under even-
tet. Her kan brugerne også tilføje en placering, hvis toiletterne er i stykker et sted 
på pladsen, så Aalborg Events medarbejdere hurtigt kan lokalisere hvor brugerens 
tilføjelse befinder sig fysiskt. 

I sketchen der ses nederst til højre, på billede nr. 29, ses undersiden til program 
oversigt. Her fremgår der en oversigt over det fulde program for Aalborg Regatta 
med tider og lokation.
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6.2 Interface
Det tidligere kapitel omhandlende sketching har givet idéer til design af applika-
tionen. For at kunne udvikle prototypen af applikationen vil projektgruppen derfor, 
i dette kapitel kigge nærmere på, hvilke aspekter der bør være i fokus når der de-
signes et interface og hvordan dele af et interface visuelt kan fremstilles. 

Menuen i en applikation bør ifølge Tidwell (2006) opsættes således at hver menu-
punkt har sin egen underside. Dette kalder hun One-Window Drilldown (Tidwell, 
2006). Siden udskiftes derfor helt med den næste side, når der er valgt et menu-
punkt. Applikationen der udvikles vil indeholder en menu, som har en række me-
nupunkter med hver deres undersider. One-window drilldown anvendes ofte på 
platforme som har en begrænset skærmstørrelse, såsom mobiltelefoner. At udskifte 
siden med den næste side i menuen afhjælper restriktionerne der er i forhold til 
størrelsen på skærmen, da mere kan vises på en side, frem for at siderne lapper 
ind over hinanden. Ved at der arbejdes med en menu som skifter til næste side, 
når der vælges et menupunkt, kan dette skabe overblik for de brugere som ikke 
har stor erfaringer i brugen af den pågældende teknologi. De fleste brugere forstå 
dog at anvende en internet browser, som arbejder ud fra princippet om, enkelt side 
visning, hvor den næste side udskifter den forrige, når der søges på et link og hvor 
der er mulighed for at komme frem og tilbage med et enkelt klik på tilbage knap-
pen. Det handler om at holde menuen og siderne simple. Ved at alt er samlet på en 
side af gangen skaber det et bedre overblik og brugerne kan nemmere holde fokus 
på det der er på den enkelte side, da de ikke skal forholde sig til andre sider osv. i 
applikationen (Tidwell, 2006). 

Done og Cancel knapper skal sættes efter at brugerne har gjort noget (Tidwell, 
2006), såsom at skrive i et felt og trykke på send knappen, da det giver brugerne en 
følelse af at de har afsluttet handlingen. Disse knapper skal gerne sende brugerne 
tilbage til en hovedside for at afslutte det brugerne har foretaget sig(Tidwell, 2006). I 
dette projekts koncept, vil der være en send knap hvor brugerne har mulighed for at 
indskrive en beskrivelse om feedback, som kan sendes til Aalborg Events, om Aal-
borg Regatta. 

I et interface skal der bruges enkelte ord til at beskrive indholdet (Tidwell, 2006). 
Dette kunne være beskrivelserne af menupunkter, hvor der ikke er plads til at have 
lange beskrivelser af hvad det enkelte punkt indeholder. 
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Navigation i et interface skal de overordnede navigations funktioner gerne være på 
de samme steder, på hver side. Dette gælder dog ikke for applikationer som an-
vender Hub and Spoke. Den overordnede navigation kigger brugerne ofte efter i 
toppen af interfacet. Brugerne går ofte efter de punkter som er mest indlysende, for 
at finde det de leder efter, frem for at sætte sig ind i, hvordan interfacet er struktur-
eret (Tidwell, 2006). Hub and Spoke anvendes gerne sammen med One-Windows 
Drilldowns på applikationer som skal anvendes på mindre skærmstørrelser. Hub 
and Spoke inddeler applikationen i mindre dele (Spoke), hvor der er en vej ind til 
hver menu og en vej tilbage igen til hovedmenuen (Hub). De forskellige undermenu-
er kan her tilgås gennem en og samme funktion eller overordnet side i applika-
tionen. 

I prototypen til Aalborg Regatta er der en side menu (Spoke) der kan findes med en 
knap øverst. Her fremgår de forskellige undermenuer, hvor de enkelte funktioner 
kan vælges og hver funktion har så sin egen overordnet forside og eventuel yder-
ligere inddeling af funktionen. Hub and Spoke anvendes til at adskille de forskellige 
funktioner så de ikke har forbindelse til hinanden. Dette er med til at brugerne kan 
fokusere på en funktion/underside af gangen (Tidwell, 2006). Menuen er den der vil 
giver adgang til de andre undermenuer i applikationen, så undermenuen for feed-
back funktionen ikke giver adgang til programoversigten. Ved at adskille og holde 
fokus på enkelte sider af gangen kan fejl forebygges. Brugerne kan eventuelt ikke 
forlade halvfærdige indtastninger og udfyldninger af skrivefelt. At udforme interfacet 
simpelt kan også gøre udviklingstiden og omkostningerne mindre.      

For at vise hvor brugerne er i menuen kan dette markeres, så menupunktet er 
fremhævet i forhold til de andre menupunkter, skrifttyper, farver og skygger kan 
anvendes til markering af dette. Signposts-indicators kalder Tidwell disse mark-
eringer (Tidwell, 2006; Neil, 2014). Brugerne skal aldrig være i tvivl om hvor de 
befinder sig (Neil, 2014) At ændre hele baggrundsfarven på en underside, så den 
passer med farve for menupunktet kan dog være for meget. Farve skal ikke være 
den eneste måde brugerne kan se og adskille de forskellige menupunkter, da nogle 
mennesker kan være farveblinde og derfor er det noget der kan tages med i overve-
jelserne i udvikling af menupunkter og markering (Tidwell, 2006). 

Felter til at skrive tekst i skal der være mulighed for, at brugerne kan indtaste oplys-
ninger med forskellige formater og skrifttyper. Systemet skal kunne håndtere da-
taen, da brugerne bare gerne vil kunne indtaste det de har lyst til. Auto udfyld eller 
erstat ord kan anvendes for at hjælpe brugerne med at udfylde en tekst  (Tidwell, 
2006). 
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6.3 User interface - applikation
I dette kapitel vil projektgruppen kigge nærmere på interface eksempler og hvordan 
menupunkter kan opstilles til videre brug, i udvikling af prototypen, i dette projekt. 
I sketchen over design (jf. billede 29) har projektgruppen inkluderet en liste menu 
til at vise de forskellige menupunkter der findes i applikationen, som projektgrup-
pen vil udvikle en prototype af til dette projekt. Liste menuen skal anvendes til at 
flytte brugeren over på de pågældende funktioner og deres undersider i applika-
tionen. Apple kalder dette en hierarkisk navigation (Neil, 2014), da brugeren tager 
en beslutning på hver enkelt skærmbillede, indtil de når det punkt de gerne ville hen 
til. For at nå et andet punkt skal brugerne starte forfra med hele eller dele af pro-
cessen. List menuen, i sketchen, fungere som den der skal give adgang til de enkelt 
undermenuer og punkter iprototypen. Brugerne skal anvende liste menuen til at få 
adgang til de andre undermenuer. Menuen har samme funktion om det er på Ap-
ples IOS eller Android (Neil, 2014). 

Projektgruppen arbejder derfor med en hierarkisk navigation, i prototypen. Menu-
en funktionen i applikationen, som udvikles i dette projekt, er transient (Neil, 2014), 
som henviser til at brugeren anvender menuen, i kort tid for at komme hen til under-
menuerne i applikationen. Menuen er gemt væk indtil der trykkes på menu knap-
pen, øverst højre hjørne, og menuen er en Side Draw menu (Neil, 2014), da menuen 
kommer frem fra højre side af skærmbilledet. Menuen vil delvist dækker den bag-
vedliggende forside, som ses på sketchen af designet (jf. billede nr. 29). Den Side 
Drawn menu kan også anvende 3D effekter til at sideforskyde forside og indhold, 
når menuen kommer frem fra siden, i skærmbilledet (Neil, 2014). 3D effekter er dog 
noget designet af prototypen, i dette projekt, ikke indeholder da projektgruppen har 
udviklet en low-fidelity prototype. Eksempler på liste menuer, som projektgruppen 
kan drage inspiration fra til prototype applikation, kunne være: Kayak applikationen 
til IOS, som ses på billede nr. 30 eller applikationen Day One, som ses på billede nr. 
31. 
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Billede 30 - Neil T. (2014) Mobile Design Pattern Gallery UI Patterns for 
Smartphone Apps. Second edition. Canada: Published by O’Reilly Media 
Inc. ISBN: 978-1-449-36363-5 s. 14

Billede 31- Neil T. (2014) Mobile Design Pattern Gallery UI Patterns for 
Smartphone Apps. Second edition. Canada: Published by O’Reilly Media 
Inc. ISBN: 978-1-449-36363-5 s. 15
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Tab menu har projektgruppen også kigget nærmere på, hvor der er forskellige me-
nupunkter samlet i bunden af skærmbilledet, som det ses i højre side af billede nr. 
32. Her henviser Neil (2014) til applikationer så som Facebook, Instagram og Ama-
zon. Denne type menu passer ikke med vores overordnede design fra sketchen (jf 
billede nr. 29) og projektgruppen vurdere også at denne type menu passer bedre til 
sociale medier og lignende (Neil, 2014), som indeholde en større række af funktion-
er, end prototype applikationen, til Aalborg Regatta skal indeholde.   

 Billede 32 - Neil T. (2014) Mobile Design Pattern Gallery UI Patterns for Smart-
phone Apps. Second edition. Canada: Published by O’Reilly Media Inc. ISBN: 
978-1-449-36363-5 s. 19  

       
Da projektgruppen på nogle undermenuer i prototypen vil have fortællinger og 
beskrivelser, som kan komme til at optage en del plads på skærmbilledet, hvis 
boder og aktører til Aalborg Regatta har en længere beskrivelse af sig selv, kan 
dele af interface med fordel gemmes væk når brugerne køre siden op og ned. Liste 
menuen vil komme frem når der trykkes på knappen, øverst i højre hjørne (jf. billede 
nr. 29) og gemmes væk når der er trykket på menuen. Ved at gemme menuen og 
dele af interfacet væk når brugerne køre op og ned på siden, med fortællinger og 
beskrivelser, vil der være bedre plads på skærmbilledet (Neil, 2014). Dette er vist 
på billede nr. 33 med Pinterest, hvor menubaren, i bunden er væk på venstre del 
af billedet, men er til stede på højre side af billedet. Menuen gemmes væk når bru-
geren swiper skærmbilledet ned af og kommer frem når brugeren swiper op af, på 
skærmbilledet.
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Billede 33 - Neil T. (2014) Mobile Design Pattern Gallery UI Patterns for Smart-
phone Apps. Second edition. Canada: Published by O’Reilly Media Inc. ISBN: 
978-1-449-36363-5 s. 24

Mange applikationer operere med forskellige måder at registrere sig på, oprette 
profiler eller logge ind med facebook og andre informationer. I konceptet i dette 
projekt har projektgruppen indtænkt dataindsamling, i form af GPS tracking om 
hvor brugerne af applikationen befinder sig, når de går rundt til Aalborg Regatta 
på Aalborg havnefront. Derudover er der også en mulighed for at brugerne af ap-
plikationen kan indsende beskrivelser om feedback eller hvis noget skulle være i 
stykker under Aalborg Regatta. Fokus på dataindsamlingen i dette projekt er derfor 
på, hvor de besøgende befinder sig i oplevelsesrummet og muligheden for at kunne 
forbedre dette til fremtidige events. Muligheden for yderligere dataindsamling om 
brugerne af applikationen kan tilføjes ved at der oprettes en profil i applikationen, 
dette er dog noget der skal vendes med Aalborg Events om hvor meget data Aal-
borg Events kunne se ville være relevant for dem, at vide om deres brugere af kon-
ceptet (Neil, 2014). Oprettelse af en profil ville kunne give demografiske informa-
tioner om brugerne af applikationen.        



Side 102

Kontekstuel Tool-bar skal være en del af prototypen, i forbindelse med funktionen 
om, at kunne indsende beskrivelser om feedback til Aalborg Regatta, som vist på 
sketchen billede nr. 29.  Da prototypen vil køre over et link og skrive feltet vil fremgå 
som et billede i prototypen, kan der derfor ikke skrives i feltet, i prototypen. Feltet 
om beskrivelse og feedback skal der kunne komme et tastatur frem, i den ende-
lige version af applikationen, så brugerne har mulighed for at indtaste det de gerne 
vil indsende til Aalborg Events, om Aalborg Regatta. Tool-baren kan have forskel-
ligt udseende, alt efter hvilket styresystem den mobile enhed anvender. Der skal 
dog vælges symboler, som brugerne kan genkende fra tidligere (Neil, 2014). Tool-
baren kan indeholde funktioner om lokation, mulighed for at indsætte/tage billeder, 
mulighed for at ændre skriften eller en ordbog for at hjælpe brugerne med at skrive. 
Disse funktioner er vist på billede nr. 34. Til funktionen om beskrivelser skal der 
også være en call to action knap, her en send knap, som henviser til at brugerne 
har mulighed for at foretage en handling, nemlig at indsende information (Neil, 
2014).  
 

Billede 34 - Neil T. (2014) Mobile Design Pattern Gallery UI Patterns for Smart-
phone Apps. Second edition. Canada: Published by O’Reilly Media Inc. ISBN: 
978-1-449-36363-5 s. 24

Ovenstående eksempler om menu opstilling, funktioner og det at kunne gemme 
dele af interfacet væk, vil blive taget med i den videre udvikling af prototypen. I 
næste kapitel vil projektgruppen derfor komme ind på prototypen begrebet og 
præsentation af hvordan applikationens prototypen til Aalborg Regatta, ser ud, ved 
hjælp af presentation drawing (jf. kapitel 6.1) 
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6.4 Prototype             

I dette afsnit kommer fokus til at være på Hill & Houdes (1997) fremstilling af hvad 
en prototype er, da projektgruppen i dette projekt vil udvikle en prototype, til kon-
ceptet for Aalborg Regatta. En prototype anvendes til at udforske og fremvise et 
design. Her er der mulighed for at undersøge forskellige stadier og dele af et pro-
dukt, i forskellige dele af designprocessen. Hill & Houde (1997) tilføjer her at proto-
typing er med henblik på at fremvise en interaktivt teknologisk artefakt. De tilføjede 
også at det kan være svært at udvikle en fuldstændig prototype, af et komplet in-
teraktivt system, da dette er meget komplekst med en række af funktioner, grafisk 
udtryk, stik til strøm og usb, fysisk udformelse osv.. Derfor bliver det at designe 
brugeroplevelsen af en prototype komplekst med alle de forskellige elementer pro-
totypen skal indeholde. 

Brugervenlighed, oplevelse, tilgængelighed og forbedringer evalueres af brugerne 
gennem low-fidelity prototyper. Uden brugertest vil du som designer ikke kunne 
vide om oplevelsen og interaktionen med produktet, som du er i gang med at ud-
vikle, giver den oplevelse og den interaktion du som designer har tiltænkt produktet 
skal give brugerne (Preece et al. 2016). Processen i udviklingen af prototypen sker 
iterativt og er cirkulære proces (jf. figur 6). Den nye viden der fås gennem evaluerin-
gen er med til at forbedre prototypen (Preece et al. 2016), da den nye viden, som du 
har fået er med til at forbedre og udvikle prototypen fra at være en low-fidelity papir 
sketch, mod en mere færdig og gennemarbejdet prototype (Wright et al. 2010). Hill 
et al. (1997) ligger i deres tekst et fokus på prototypens design, hvilken rolle det vil 
spille i brugernes liv, hvordan prototypen føles og ser ud og hvordan prototypen 
skal implementeres frem for de egenskaber prototypen har. Ved at der er fokus på 
formålet med prototypen og det prototypen skal fremvise, kan der bedre tages en 
beslutning om hvordan prototypen skal være og dermed bedre fremvise det rigtige 
design. (Hill et al 1997).

Evaluering af en prototype sker på forskellige fronter mellem designere som viser 
hinanden forskellige prototype design, af den samme prototype, brugerne spørges 
for at få feedback på prototypen og designet vises til stakeholders eller virksom-
heden der arbejdes for, for at vise hvor langt du som designer er i processen, i 
udviklingen af deres produkt. Mellem designerne der står for de forskellige delele-
menter i prototypen kan der også være forskellige syn på, hvad en prototype er og 
hvor lidt eller meget den skal være udviklet, før de kalder den en prototype. Dette 
ud fra deres uddannelsesmæssige baggrund (Hill et al 1997). Derudover er proto-
typer ikke selvforklarende og du skal derfor som design gøre opmærksom på, hvil-
ke dele af prototypen der senere kan blive en del af det endelige produkt (Hill et al. 
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1997). 

Hill & Houde (1997) definere artefakter som interaktive systemer der designes og er 
et slut resultat i en design aktivitet, som har et research formål. Prototype definere 
de som en hvilken som helst fremstilling af en design idé (Hill et al. 1997). Artefak-
ten er her den færdig udviklede prototype, som vil blive brugt i undersøgelsen og 
evalueringen hos brugerne. Hill & Houde (1997) har fremstillet en tre dimensionel 
model som viser vigtige aspekter i designet af et interaktivt artefakt. 

    
Figur 8 - A model of what prototypes prototype. Hill, C., &  Houde, S. (1997). What do 
Prototypes Prototype? kap. 16 s. 369

Role: omhandler hvilke funktioner artefakten tjener i brugernes liv, hvordan det er 
brugbart for brugerne i en kontekst (Hill et al. 1997 s. 372). 

Look and feel: omhandler sansemæssige aspekter i brugernes brug af artefakten. 
Hvad brugeren kigge på, føler og høre i brugen af artefakten (Hill et al. 1997 s. 374).

Implementation: omhandler hvordan artefakten virker og udføre sine funktioner (Hill 
et al. 1997 s. 376). 
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Modellen, i figur 8, illustrere at hver af de tre aspekter er lige vigtige. Modellen har 
til hensigt at designeren har en måde at inddele design situationen, i nogle under-
punkter, som er de førnævnte spids punkter i modellen. Hvert spids henviser til et 
bestemt fokuspunkt, i forhold til at udarbejde en artefakt. I implementation skal der 
være et system der virker, look and feel skal den konkrete user experience frem-
bringes på den ene eller anden måde og i role skal konteksten for brugen af arte-
fakten findes. En artefakt kan undersøge hver enkelt hjørne i model eller hjørnerne, 
i kombination med hinanden. Da Aalborg Regatta ikke finder sted før udfærdigelsen 
af projekt, vil projektgruppen derfor ikke kunne bevæge os ud i spidsen af figur nr. 
8 og undersøge Role aspektet. Dette fordi konteksten som artefakten er tiltænkt 
skulle skal anvendes i, ikke er til stede på havnefronten, før Aalborg Regatta afhol-
des. Look and feel og implementation vil derfor ligge til grund for evalueringen af 
artefakten, i dette projekt, sammen med tidligere modeller og begreber.  

6.4.1 Beskrivelse af artefakt
Her vil projektgruppen kort beskrive de forskellige dele af artefaktet som er blevet 
udviklet i dette projekt, i form af applikationen til Aalborg Regatta. Artefaktet kan 
også tilgås via linket i bilag 3.

Det første brugerne af applikationen, til Aalborg Regatta, ser er et spørgsmål om 
brugen af GPS, hvor der er mulighed for at svare ja eller nej, til at applikationen må 
bruge GPS’en i smartphonen til at vide, hvor brugerne befinder sig.
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Billede nr. 35 - Spørgsmål om GPS brug i applikationen

      Billede nr. 36 - forside i applikationen
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Forsiden i applikationen ser ud som på ovenstående billede, hvor der er en beskriv-
else af hvor menuen sidder og at brugerne har mulighed for at bidrage til Aalborg 
Regatta. Dette ved at anvende de forskellige funktioner der findes i menuen. På 
forsiden er der en beskrivelse af hvad Aalborg Regatta er og hvem der er med til 
at sponsorere eventet. Sponsorerne fremgår normalt af plakaterne, som Aalborg 
Events har hængt op, under afholdelsen af Aalborg Regatta (Bilag 2). 

I menuen findes undermenuerne for program, skab en bedre oplevelse, ris/ros, per-
sonlig tour og gæsternes anbefalinger. 

                                             Billede nr. 37 - Menupunkter

Program indeholder oversigt over dage og her hvad der sker i løbet af de forskel-
lige dage, med tidspunkter for afholdelse af de forskellige oplevelser og mulighed 
for yderligere beskrivelser. De andre dage på programmet er opstillet med samme 
design som torsdag. 
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              Billede nr. 38 - Program 
                                                                        Billede nr. 39 - Torsdags program    

I funktionen skab en bedre oplevelse er der en tekst om at brugerne har mulighed 
for at bidrage til Aalborg Regatta og at de kan melde ind, hvis de ser der er nogle 
problemer eller ting der skal ordnes under Aalborg Regatta. Aalborg Events kan så 
tage hånd om problemet, imens eventet køre. Der er mulighed for at brugerne kan 
lave en beskrivelse af problemet og markere på et kort, hvor problemet Billede nr. 
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      billede 40 - Skab en bedre oplevelse er på pladsen og ind sende meddelelsen.

 I ris/ros funktionen kan de besøgende fortælle om deres oplevelse af Aalborg Re-
gatta, på godt og ondt. Dette giver Aalborg Events mulighed for, at vide noget om, 
hvad de besøgende tænker om Aalborg Regatta og hvad der eventuelt kan laves 
om til de efterfølgende år. 

                                                     Billede nr. 41 - Ris/Ros
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Personlig tour giver brugerne mulighed for at få informationer om forskellige oplev-
elser og aktører, som er til stede i oplevelsesrummet, under Aalborg Regatta. Denne 
funktion er med da Keld Rud Nielsen, i vores interview, har udtalt at det ikke er alle 
aktører der har information med om hvem de er og hvad de laver (Bilag 1 spørgsmål 
13 tid:23.20). 

                        Billede nr. 42 - Oversigt over oplevelser og aktører til Aalborg Regatta.

I menuen over personlig tour kan brugerne vælges skibenes historie, hvor sejl-
skibene der deltager til Aalborg Regatta, vil kunne listes.

                                                      Billede nr. 43 - Skibenes historie



Side 111

                                       Billede nr. 44 - Beskrivelse af The Goulden Leuw

Hvert skib og aktør har deres egen underside, som vil have samme design som på 
billede nr. 44. På undermenuen er der mulighed for at have billeder, beskrivelser og 
en youtube video, dette at skabe formidling til brugerne af applikationen.

                                                   Billede nr. 45 - Gæsterne anbefaler
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I funktionen, gæsterne anbefaler, har brugerne af applikationen mulighed for at 
fortælle andre brugere om deres oplevelser, som de har haft til Aalborg Regatta eller 
i forvejen kender til. Der er mulighed for at brugerne kan skrive deres beskrivelse af 
oplevelsen, overskrift og navn og indsende denne beskrivelse, som så vil komme til 
at ligge under dette menupunkt, som illustreret på billede nr. 45.

Efter at have præsenteret artefakten og hvordan denne ser ud, vil der nu blive fore-
taget en evaluering af artefakten for at undersøge, om artefakten opfylder de op-
stillede design krav fra ekspert interview med Keld Rud Nielsen (jf. kapitel 5.1.2) og 
hvilken oplevelse brugerne har i brugen af artefakten. Næste kapitel vil derfor om-
handle evaluering af artefakten og hvad denne evaluering har givet af resultater.    
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7. Fase 4

I den sidste del af design-funnel (jf. figur 3) er designprocessen indsnævret så 
meget at projektet og konceptudviklingen i dette projekt har nået sin ende. Her vil 
der derfor være en evaluering af artefakten, som er blevet udvilket i dette projekt, 
og resultaterne af denne evaluering. 

7.1 Evaluering

Mennesker fremlægger og forstår deres oplevelser, i form af at fortælle historier 
(Forlizzi et al. 2000). Til at undersøge og indsamle viden om oplevelser, bruges der 
ofte relativt ustrukturerede interview med overordnede spørgsmål, som researcher-
en, her projektgruppen, gerne vil have besvaret. Interviewet er ustruktureret for at 
brugerne, som spørges kan fokusere på det de hver især synes er vigtigt at nævne 
for deres individuelle oplevelse (Wright et al. 2010). Oplevelsen af et produkt, som 
er i en udviklingsfase, refereres til som experience prototyping. Her har brugerne og 
designeren mulighed for selv at opleve, hvordan produktet er frem for at høre andre 
fortælle om deres oplevelse, af produktet. Brugernes fortælling om deres oplev-
else kan være med til at skabe en dialog mellem brugerne og designerne, hvor den 
oplevelse der er i fokus, i fortællingen, er den individuelle oplevelse brugerne hver 
især har. (Wright et al. 2010). I evaluering af brugernes oplevelse handler det om at 
kunne sættes sig ind i brugernes oplevelse og du skal have en oprigtig interesse 
i brugen af det du gerne vil udvikle ellers er der mulighed for, at der er mangler i 
forståelsen af brugernes følelser, udfordringer og tilfredshed med artefakten (Wright 
et al. 2010; Neil, 2011). 

Til evalueringen af artefakten har projektgruppen, i det gennemgåede teori i kapitel 
4.3, kapitel 4.3.1 og kapitel 6.4 præsenteret modeller og begreber som skal ligge til 
grund for aspekterne i evalueringen. Ud fra disse modeller og begreber har projek-
tgruppen fundet frem til relevante spørgsmål (Bilag 4), til de enkelte delelementer 
af modellerne og begreberne, som projektgruppen gerne vil have besvaret i et in-
terview med testpersonerne. Det for at få viden til at forbedre designet, da projek-
tgruppen arbejder med en tilgang i designprocessen som er research through de-
sign (jf side 15). Begreberne til evalueringen er:
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The Four Threads

-Tid og sted: Da Aalborg Regatta først finder sted efter projektet 
er afleveret vil det derfor ikke give mening at stille spørgsmål om 
artefakten passer ind under konteksten til Aalborg Regatta, da 
brugerne der skal evaluere artefakten ikke kommer til at befinde 
sig til eventet ved evalueringen. Projektgruppen har derfor valgt 
at fokusere på de andre delelementer og begreber for at få vid-
en om brugernes oplevelse og interaktion med artefakten.  

-sanselige aspekt omhandler individets sanselige inddragelse i 
en bestemt situation. 

-følelsesmæssig aspekt omhandler værdier der tillægges for-
skellige følelser, i en oplevelse. Følelser er en samhørig bestand-
del af og det der er med til at beskrive en oplevelse.
compositional omhandler aspekter om oplevelse, i forhold til 
produktet der undersøges

 
-Cognitive brugerinteraktion er om tidligere erfaringer/oplevelser som kan 
hjælpe brugerne med at anvende artefakten projektgruppen har udviklet i 
dette projekt.  

-Pragmatisk/Hedoniske kvaliteter. Pragmatisk kvaliteter omhandler funk-
tionalitet af artefakten og denne funktionalitet kan kobles med cognitive 
brugerinteraktion og om brugerne kan genkende hele eller dele af funk-
tionerne, fra tidligere oplevelser med andre applikationer. Hedoniske kval-
iteter har forbindelse til brugeroplevelsen og omhandler, hvad subjektet, 
her hvad det enkelte individ oplever, i evalueringen af artefakten og hvorfor 
en bruger anvender et produkt.

-Look and Feel omhandler hvordan artefaktet sanses, føles og opleves. 
Dette punkt har derfor en kobling til det sanselige aspekt, følelsesmæssige 
aspekt og compositional, i The Four Threads, samt kognitiv brugerinterak-
tion, i forhold til tidligere erfaringer med lignende applikationer.

-Implementation omhandler artefaktets funktioner og dette punkt har der-
for en sammenkobling med pragmatisk kvaliteter. 
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Da der er en kobling mellem nogle af begreberne, som beskrevet ovenfor vil der 
ikke til alle begreber blive opskrevet spørgsmål, da spørgsmålene ellers ville gå igen 
under nogle af punkterne. 

              

                                           Billede nr. 46  - sammenhæng mellem begreber
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Interview spørgsmål (Bilag 4)
Tid og sted:
Til tid og sted har projektgruppen valgt ikke at opstille spørgsmål da den enkelte 
kontekst er forskellig fra person til person og hvor testen af applikationen kommer 
til at foregå. 

Sanseligt aspekt:
Hvad synes du om farverne?
Hvad giver farverne dig en fornemmelse af?
Hvad leder farverne dine tanker hen imod

Grafisk elementer - hvad synes du om roret?

Hvilke sanser stimulere designet?, hvis designet stimulere nogle af dine sanser 
hvordan gjorde designet så det?

Spørgsmål om sanser er relevante, da oplevelsesdesign skal være med til at på-
virke sanser og sanser er med til at skabe oplevelser (jf. kapitel 4.3). Projektgruppen 
vil gerne undersøge oplevelsen af at bruge applikationen og derfor er disse spørg-
smål vigtige at få svar på.  

Følelsesmæssige aspekt:
Hvad følte du da du anvendte applikationen?
Hvilken følelse fik du ved at have mulighed for at kunne bidrage til eventen? 

Spørgsmål omkring følelser, i anvendelsen af applikationen er med, da oplevelser 
og følelser kommer i en samhørig kombination og derfor er vigtigt at få undersøgt, 
i forhold til om applikationen og indholdet vækker følelser hos brugerne af applika-
tionen 

Composional aspekt:
Hvordan er oplevelsen af at bruge applikationen?
Synes du der var et gennemgående tema? hvilket tema ser du?
Passer temaet i applikationen med Aalborg Regatta?

Composional omhandler oplevelse og da projektgruppen undersøger brugeroplev-
elsen af applikationen, sanser og følelser er det derfor også relevant at spørge ind 
til oplevelsen generelt anvendelsen af applikationen.

Kognitiv brugerinteraktion - tidligere erfaringer
Har du set funktionerne som er i applikationen andre steder? gode/dårlige erfa-
ringer med det?
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Spørgsmålet om applikationen minder brugerne om andre funktioner er med da, 
projektgruppen gerne vil undersøge om vores koncept trækker på brugernes tid-
ligere erfaringer og oplevelser (Jf. kapitel 4.3), da tidligere oplevelser er med til at 
definerer den oplevelse brugerne får af vores koncept.

Pragmatisk/hedonisk kvaliteter - funktionalitet
Var der nogle steder du synes du manglede funktioner/info?

Spørgsmålet om manglende funktioner/info er med da, projektgruppen gerne vil 
have feedback på interfacet og funktionaliteten i applikationen og om brugerne 
mangler nogle funktioner eller informationer i applikationen. 

Look and Feel:
Hvordan er applikationen at anvende?
Kan du nemt finde rundt i applikationen

Her vil projektgruppen igen have fokus på funktionaliteten af applikationen og inter-
face for at få undersøgt hvordan brugerne ser dette.

Overordnede spørgsmål
Får du lyst til at bruge applikationen når du ser indholdet?

Sagde du ja til at applikationen måtte bruge din gps?

Hvad synes du om at give tilladelse til at applikationen må anvende data om dig, 
sat i forhold til at dataen anvendes til at forbedre totaloplevelsen af Aalborg Regat-
ta?

Hvis du læste brugeranbefalinger af oplevelser, vil du så få lyst til at opsøge disse 
oplevelser?

Virker applikationer til at være eksklusiv?

Hvad synes du om muligheden for at få information om boder/aktører som deltager 
til Aalborg Regatta?
Var der tilstrækkelig information?

Er der noget der ville afholde dig for at bruge applikationen og dens funktioner? 

I de overordnede spørgsmål vil projektgruppen gerne undersøge om brugerne vil 
give tilladelse til, at applikationen må indsamle data om brugerne for at finde ud af 
om det er muligt, at indsamle data til senere anvendelse for Aalborg Events. Deru-
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dover vil projektgruppen gerne finde ud af om funktionen, om bruger anbefalinger, 
er relevant for brugerne og om de vil læse anbefalinger om oplevelser fra andre bru-
gere, da oplevelse er noget mennesket kommunikere til andre (Forlizzi et al. 2000), 
samt hvad brugernes synes om muligheden for at få information om boder, aktører 
og skibe til Aalborg Regatta.  

7.2 Udbytte af interviews

Besvarelserne på spørgsmålene, i interviewene med testpersonerne, findes i bilag 
4.
Overordnet set, var der en bred forståelse for temaet Aalborg Regatta. De inter-
viewede gav udtryk for, at farverne signalerede vand, fest og glade dage. Der var 
dog en, som mere forbandt et Regatta med farverne på Kongeskibet, samt farven 
rød (Bilag 4, interview 4, spørgsmål 3). Dog var han stadigvæk godt klar over, hvad 
formålet med farverne var, det var blot hans subjektive holdning til farven, som sig-
nalere Regatta. Ikke alle opfatter at der var et ror i baggrunden på artefakten, men 
når de kiggede igen, så kunne de godt se det, og dets mening og reference til et 
sejlskibs event.

Billederne som er valgt, passer rigtigt fint i temaet og giver igen god mening i for-
hold til temaet Regatta, om sejlskibe og fest.

De interviewede fik overordnet stimuleret deres synssansen, og dette gav nogle 
af de interviewede lyst til, at deltage til Aalborg Regatta. En af testpersonerne har 
nævnt høresansen (Bilag 4, interview 1, spørgsmål 5) da han så illustrationen af, at 
der kunne være en video til formidling af fortælling om skibet The Goulden Leuw (Jf. 
billede nr. 44). 

Testpersonen Morten følte fest og glade dage, da han benyttede applikationen og 
det gav ham meget lyst til at deltage og vide mere om Aalborg Regatta (Bilag 4, 
interview 3, spørgsmål 2). Kasper følte sig rimelig selvsikker, i brugen af applika-
tionen, dette begrundede han med, at applikationen var let og overskuelig og han 
kunne genkende mange navigations elementer fra andre applikationer (Bilag 4, 
interview 2, spørgsmål 6, tid: 02.29). Yderligere blev der hertil nævnt, at info teksten 
på forsiden om, hvor og hvad der kunne findes i menuen gjorde, at der ikke var 
nogen tvivl om, hvor han skulle bevæge sig hen, for at finde info (Bilag 4, interview 
2, spørgsmål 13, tid: 07.42). Lynge følte at applikationen var oplysende og fortæller 
godt om hvad der sker de forskellige dage med billeder og tekst (Bilag 4, interview 
1, spørgsmål 6).

Der har overordnet set været en positiv følelse for muligheden om at kunne give 
tilbagemeldinger om oplevelser og herved bidrage til et bedre event. Testpersonen 
Morten beskrev en tidligere oplevelse fra Northside festival, hvor gæsterne havde 
klaget over, at der manglede træflis i mange områder, på pladsen som kunne sikre, 
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at gæsterne ikke skulle gå i mudder. Dette var der blevet taget hånd om fra North-
side festivals arrangører og dette så Morten som en meget positiv oplevelse (Bilag 
4, interview 3, spørgsmål 11). Kasper får en glæde ved, at han kan have en medsk-
abende og bidragende følelse, som kan udvikle Aalborg Regatta til en bedre oplev-
else for alle gæster (Bilag 4, interview 2, spørgsmål 7, tid:03.26). Lynge fik en følelse 
af glæde ved at kunne anbefale oplysninger til andre. Han synes det er alletiders at 
kunne hjælpe med at fikse et problem (Bilag 4, interview 1, spørgsmål 7). Sebastian 
nævnte at han nok ikke ville benytte bruger anbefalinger, selvom han havde hørt et 
band, så ville han ikke anbefale dem før han havde hørt dem til Aalborg Regatta, så 
han så denne funktion, unødvendig, da han heller ikke ville beholde en applikation 
på sin telefon efter eventet, såfremt den ikke skulle bruges mere (Bilag 4, interview 
4, spørgsmål 7). 

Alle har haft en en positiv oplevelse med at bruge applikationen og dele af funk-
tionerne. Kasper oplevede at den var hjemlig og han følte det overordnede design 
passede godt, fordi han synes det gav et godt indtryk af afsenderen Aalborg Regat-
ta. Kasper så ikke designet af applikationen som det nye Facebook eller Snapchat, 
men det følte han heller ikke ville give mening. Kasper synes det var meget bedre, 
at det var holdt low-key og informativt (Bilag 4, interview 2, spørgsmål 8, tid:04.36).

Alle ytrer at de har forståelse for applikationen og dens funktioner, som de også 
har set andre steder, dermed havde alle let ved at navigere rundt i applikationen og 
dette kan tilskrives de interviewedes tidligere oplevelser og erfaringer med lignende 
design. af f.eks menu oversigten.

Kasper nævnte, at han gerne ville have mere information om, hvad hans GPS data 
bliver brugt til, en mere fyldestgørende beskrivelse ville her være at foretrække 
(Bilag 4, interview 2, spørgsmål 11, tid:06.45; spørgsmål 12, tid: 07.07). Lynge op-
dagede, at der manglede en tilbage funktion på undersiden (Bilag 4, interview 1, 
spørgsmål 12), om Asian Kulturfestival (Jf. billede nr. 39).

Alle testpersoner mente at applikationen fungerede fint og måden ting var 
beskrevet på, gav også en god mening for de funktioner som applikationen inde-
holder. Sebastian havde dog ikke opdaget funktion omkring at man kunne give 
anmeldelser, om dette var en overseelse eller om det skyldes dårlig design, må 
yderligere test afklare.

De fleste af testpersonerne får lyst til at benytte applikationen. Sebastian gjorde 
dog ikke, da han mente det ville være meget “arbejde” at skulle downloade en 
applikation, som han ikke efterfølgende havde brug for (Bilag 4, interview 3, spørg-
smål 7). Dette kommer Kasper også ind på, hvor han nævner, at han først ville un-
dersøge, om der var en hjemmeside med informationerne, som er tilgængelig i ap-
plikationen, hvis ikke ville han benytte applikationen (Bilag 4, interview 2 spørgsmål 
15 tid:09.19). Morten nævnte, at han altid undersøger om der findes en applikation 
til sådanne events, da han ofte benytter applikationer til at få informationer, inden 
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han deltager i festivals og under festivalen. Han vil gerne lave en plan over, hvad 
han skal se og opleve (Bilag 4, interview 4 spørgsmål 20).

Lynge ønskede ikke, at give tilladelse til brug af GPS, da han mener at det er for 
meget overvågning (Bilag 4 interview 1 spørgsmål 16 & 17). Kasper så det ikke som 
et problem at give tilladelse til brug af GPS-data, men ønskede gerne lidt mere 
information om, hvad hans GPS skulle bruges til (Bilag 4, interview 2, spørgsmål 16 
& 17). Morten var meget positivt stemt over for dette, såfremt det kunne hjælpe en 
begivenhed. Han var mere skeptisk, hvis det var et socialt medie der spurgte om 
tilladelse til at benytte hans GPS (Bilag 4, interview 3, spørgsmål 17). Sebastian var 
ligeglad med, at man indsamler data, da han ikke mente han var kendte nok til, at 
nogen kunne have interesse i at udnytte hans data (Bilag 4, interview 4, spørgsmål 
17). 

Kasper kunne godt se noget positivt i brugeranmeldelser, men ville gerne have en 
kategorisering af dem, således han let kunne finde det han søgte informationer om 
(Bilag 4, interview 2, spørgsmål 18, tid:11.22). Morten var positivt stemt overfor 
det, da han i andre henseender havde prøvet det og han kunne sagtens se sig selv 
benytte denne funktion (Bilag 4, interview 3, spørgsmål 18). Sebastian mente ikke 
det var relevant for ham og han forbandt det mest med opslag på Facebook (Bilag 
4, interview 4, spørgsmål 8, tid: 04.52).

De fleste testpersoner mener ikke at applikationen virker eksklusiv (Bilag 4, inter-
view 2, spørgsmål 19, tid:11.51), men Lynge siger at det kunne man nok godt kalde 
den (Bilag 4, interview 1, spørgsmål 19). De andre testpersonerne mener dog alle, 
at dette er positivt i forhold til sammenkoblingen med eventet. Hvor testperson-
erne har ytret, at de ikke synes denne applikation skal virke eksklusiv, da det ikke 
er deres indtryk at Aalborg Regatta er et eksklusivt event. Herunder mente nogle 
af testpersonerne også, at det var godt, at applikationen ikke var for fancy med en 
masse unødvendigt fyld, hvor denne applikation er nem og ligetil. Testpersonerne 
kunne finde den information, som de søgte (Bilag 4, interview 2, spørgsmål 11, 
tid:05.52; 06.37).

Sebastian ville gerne have lidt flere menupunkter, såsom flere skibe og et stort kort 
over området med markeringer om, hvor de forskellige scener og ting finder sted 
(Bilag 4, interview 4, spørgsmål 8). Testpersonen Morten sagde at han gerne ville 
have mulighed for at finde priser og info om hvem der laver mad til eventet (Bilag 4, 
interview 3, spørgsmål 12). Lynge og Kasper fandt informationerne i applikationen 
fyldestgørende.
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Både Lynge og Morten var positivt stemt over for, at downloade og benytte applika-
tionen (Bilag 4, interview 1, spørgsmål 22). Dette var også gældende for Kasper 
men han vil dog først se om der var en hjemmeside, hvor han kunne få de samme 
informationer (Bilag 4, interview 2, spørgsmål 22). Sebastian kunne ikke se sig selv 
downloade en applikation, men han ville dog bruge applikationen, såfremt den fan-
dtes, som en hjemmeside, dog nævnte han, at han godt kunne se sig bruge den, 
såfremt der var mere information om skibene. Sebastian nævner selv videoer med 
baggrunds fortællinger eller som Augmented Reality der giver information når bru-
geren holder sin smartphone op mod et bestemt punkt (Bilag 4, interview 3, spørg-
smål 15, tid: 13.08), hvilket stemmer overens med, at turister søger firstmover viden 
(Jf.kapitel 4.4).

       



Side 122

Konklusion
I dette projekt er der blevet arbejdet med følgende problemformulering:

Hvordan kan smart teknologi anvendes i et oplevelses- og informations kon-
cept til de besøgende til Aalborg Regatta?

Der er i projektet blevet arbejdet med Buxtons (2007) design-funnel, som ram-
mesætning for projektetet. Der er derfor i løbet af designprocessen foretaget valg 
og indsnævring af design, for at komme tættere på en designløsning til Aalborg 
Regatta. Der er blevet givet en definition af hvad oplevelse indeholde og der er fore-
taget en gennemgang af user experience, da der i dette projekt udvikles et digitalt 
koncept til Aalborg Regatta. I forbindelse med det digitale koncept er der foretaget 
undersøgelser af brugervenligheden af produktet og hvordan funktionerne oplev-
es. Hird og Kvistgaards (2012) oplevelsesmatricer anvendes som rammesæt for 
ekspertinterview med Keld Rud Nielsen, projektleder hos Aalborg Events, for at få 
viden om Aalborg Regatta og til design af det digitale koncept, samt valg af smart 
teknologi. Et koncept til Aalborg Regatta skal indeholde maritime elementer og 
kunne understøtte formidling af Aalborg Regattas DNA, til en bred målgruppe. 

Artefakten skal evalueres ud fra det indholdsmæssige, brugeroplevelse og design 
af interface. Der kan ud fra besvarelserne, i evalueringen fra testpersonerne af ap-
plikationen, konkluderes at brugeroplevelsen, i designet af applikationen og dens 
funktioner er noget testpersonerne er positivt stemte over, da designet af applika-
tionen er nemt at gå til. Overordnet set giver applikationen den formidling, som bru-
gerne ser er nødvendige, i forhold til at formidle information om Aalborg Regatta, 
sejlskibene og aktører til eventen. Temaet er gennemgående og kan forbindes med 
Aalborg Regatta og noget maritimt, hvilket også har været hensigten. Derfor ses der 
ingen grund til at ændre det visuelle designet af applikationen, dog blev der fun-
det en fejl på undersiden Asian culture festival og tilbage knappen, samt at menu 
knappen godt kunne have været lysere for at brugerne nemmere kunne finde denne 
funktion. Testpersonerne var positivt stemte overfor muligheden, for at kunne give 
ris/ros og at kunne indmelde problemer, da de fik en følelse af at kunne bidrage til 
et at skabe et bedre event. Vi konkluderer derfor at en sådan funktioner er gavnligt 
for Aalborg Regatta fremtid.
Smart teknologi, i form af en applikation, kan anvendes til Aalborg Regatta, til at 
formidle relevant information om oplevelser, sejlskibe, boder og et maritimt tema, 
og give de besøgende besked om ændringer i oplevelserne, som finder sted. Der-
udover kan applikationen være med til at give brugerne en oplevelse i brugen af 
applikationen, da applikationen kan relateres til tidligere oplevelser og hjælpe bru-
gerne med at formidle deres oplevelser til andre.  

Et undersøgelsesspørgsmål kunne fremadrettet være, hvordan udenlandske turister 
tager imod dette koncept. 
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