
Användargenererad data 
i tjänstedesignprocessen

Thea Dahlqvist, theadahlqvist@gmail.com                                                                                     
LIU-IDA/FFK-UP-A--13/001--SE                                                         
Handledare: Fabian Segelström                                                                                          
Examinator: Stefan Holmlid                                                      
Department of Computer and Information Science  
Linköping university 2013 – 06 –10                                



I

Sammanfattning
Syftet med studien är att ta reda på hur tre olika innovativa tekniker kan användas för att samla in 
användarinsikter i en tjänstedesignprocess. Detta genomförs med ett designcase som handlar om besökarnas 
upplevelse av Norrköpings Symfoniorkesters konserter. Symfoniorkestern behöver hjälp med att locka fler 
besökare till konserterna och nya sätt behöver användas för att samla in användarinsikter för att få så många 
olika perspektiv som möjligt av konsertupplevelsen.

Det var 20 personer som deltog i studien med en blandning av personer, dels de som idag går på Norrköpings 
Symfoniorkesters konserter och dels de som inte besöker dem. Deltagarnas uppgift i studien var att gå på två 
av deras konserter och dokumentera sina upplevelser med hjälp av tre olika innovativa tekniker: designsond, 
app och automatisk kamera.

Resultatet av studien visar att den första tekniken designsonden gav en fördjupad bild av deltagarnas syn 
på konsertupplevelsen och hjälpte till att bredda fokus i tjänstedesignprocessen. Den andra tekniken, 
appen, kunde ge en mer detaljerad information i realtid om deltagarnas konsertupplevelse på plats. Den 
tredje tekniken, automatisk kamera, kunde ge ett detaljerat flöde automatiskt på plats över deltagarnas 
konsertupplevelse som visade mönster och beteenden som kunde kopplas till konsertupplevelsen.

Studien visar på att de tre teknikerna gör att användaren hamnar i fokus under hela tjänstedesignprocessen, 
vilket är grunden för att kunna arbeta användarcenterat. Tillsammans blir teknikerna ännu mer kraftfulla att 
använda då de kan komplettera varandra i en tjänstedesignprocess.

Tjänstedesign, tjänstedesignprocess, användarcentrerad design, innovativa metoder, mobil etnografi, designsond, blueprint, 
kundresa, fallstudie.



II

Förord 
Jag vill tacka alla er som funnits med och stöttat mig under processens gång. Uppsatsen har växt fram med 
hjälp av alla de inblandade och utan er hade det aldrig varit möjligt. Jag vill först och främst tacka min han-
dledare på universitetet Fabian Segelström som har gett mig ett enormt stöd och riktning under studien. Se-
dan vill jag tacka Jeanette Bendelin för alla våra diskussioner och funderingar under uppsatsskrivandet. Tack 
Komplus för allt ert stöd och all inspiration som ni gett. Jag vill också tacka SON för att ni ville vara med i 
denna studie och för att jag fått ta del av er verksamhet. Jag vill också tacka Memoto och Ethos för att jag fick 
använda mig av era tekniker i min tjänstedesignprocess. Sedan vill jag ge ett stort tack till alla deltagare som 
har ställt upp i studien med både engagemang och intresse, det har gett mig så mycket. Jag vill också tacka alla 
mina vänner som funnits runt omkring och bland mig i skapandet av denna uppsats.  Sist men verkligen inte 
minst vill jag tacka min underbara sambo som funnits där hela tiden och stöttat och min familj som får mig 
att fortsätta finna min väg.

Under större delen av mitt liv har jag varit nyfiken på att upptäcka och finna nya vägar. Att vara så upptäck-
arlysten har inte alltid varit lätt men det har fått mig att finna min egen väg. Jag upptäckte tjänstedesign på 
min utlandstermin i Tyskland när jag var med i ett projekt som hette Mittagsmahl. I det projektet var målet att 
vi skulle förändra upplevelsen av lunchen för runt 1000 människor till att bli något värdefullt som vi kallade 
Mittagsmahl. Efter utlandsvistelsen blev jag än mer fokuserad på att tänka kring användaren och att jag ville 
arbeta mot att låta användarna vara med och påverka. Därför var valet att fortsätta läsa om tjänstdesign inte 
något svårt val. Jag brinner för att se till att låta användarna få sin röst hörd och påverka hur en tjänst ska se 
ut. Tjänstedesign möjliggör och arbetar med tjänster på ett sätt som jag tycker kan förändra världen till något 
bättre. Jag vill vara med och utveckla att få företag att tänka mer användarcenterat. Jag vill se hur olika innova-
tiva metoder kan användas för att samla in användarinsikter inom tjänstedesign. Jag vill ha användaren i fokus! 
Denna studie handlar om en resa, en användares resa och en designers resa.

Den här studien har som syfte att utforska hur tre olika innovativa tekniker kan användas för att föra en 
designprocess framåt. Designcaset som är kopplat till syftet har med konsertupplevelser inom klassisk 
musik att göra, ett område som jag själv växt upp med. Jag har själv spelat viola i en orkester och att få 
anta utmaningen med Norrköpings Symfoniorkester och att få utforska vad en konsertupplevelse är för en 
besökare och söka efter svaren hur en ny målgrupp kan lockas, har känts spännande. 

Ta en stor termos med te och bege dig in i en värld med tekniker, användare och upplevelser, nu börjar resan!



III

Innehållsförteckning

1 Inledning 1

1.1  . Syfte och frågeställning   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1

2 Teori 2

2.1  . Design   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2

2.2  . Designerns roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

2.3  . Tjänster   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

2.4  . Tjänstedesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2.4.1 . Användarcentrerat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.4.2 . Innovativa metoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.5  . Mobil etnografi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

3 Designcase 10

3.1  . Research  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.1.1 . Uppstartsmöte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.1.2 . Kartlägga tjänsten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.2  . Ut i fält  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2.1 . Deltagarna i studien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2.2 . Val av tekniker för att samla in användarinsikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2.3 . Upplägg studien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4 Resultat 28

4.1  . Konserterna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

4.1.1 . Lärdomar av teknikerna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

4.1.2 . Konsert 1 Ola Salo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1.3 . Öppen repetition av Förvillelser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

4.1.4 . Konsert 2 Förvillelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.1.5 . Konsert 3 Jurowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.2  . Intervju med deltagarna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.2.1 . Idéer från intervjuerna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5 Analys av materialet 48

5.1  . Designsond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.1.1 . Uppgifter från upplevelsedelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.1.2 . Uppgifter från musikdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.2  . Kundresorna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.2.1 . Student/ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.2.2 . Icke abonnent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53

5.2.3 . Abonnent   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55

5.3  . Användarprofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57



IV

6 Att använda teknikerna 61

6.1  . Designsond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6.1.1 . Typ av data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6.1.2 . Deltagarnas syn på tekniken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6.1.3 . Användning av data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

6.1.4 . Problem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

6.2  . App    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

6.2.1 . Typ av data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6.2.2 . Deltagarnas syn på tekniken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

6.2.3 . Användning av data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68

6.2.4 . Problem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70

6.3  . Automatisk kamera   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

6.3.1 . Typ av data   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70

6.3.2 . Deltagarnas syn på tekniken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.3.3 . Användning av data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72

6.3.4 . Problem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73

7 Diskussion 75

7.1  . Användning av de tre teknikerna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

7.1.1 . Designsond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

7.1.2 . App  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

7.1.3 . Automatisk kamera   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81

7.1.4 . Deltagarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

7.1.5 . Problem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84

7.2  . Andra metoder och tekniker som komplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

7.2.1 . Intervjuer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85

7.2.2 . Blueprint och kundresa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86

7.2.3 . Deltagande observationer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87

7.3  . Betydelse av användargenererad data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

8 Slutsatser 90
8.3.1 . Framtida studier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

9 Referenser 93
9.3.1 . Elektroniska källor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

10 Epilog 96

10.1 Workshop   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

10.1.1 Idéer för att förbättra garderoben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

10.1.2 Koncept kring information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

10.1.3 Utvärdering   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

10.2 Konceptskapande   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

10.2.1 Konceptet Förändring  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102



V

Figur- och tabellförteckning
Figur 1: Designcase   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Figur 2: Brainstorming intressentintervju   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

Figur 3: Del av blueprinten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Figur 4: Bluprint del 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Figur 5: Bluprint del 2 och 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Figur 6: Bluprint del 4 och 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Figur 7: Brainstorming förbereda material till teknikerna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Figur 11: Bilder konserthuset  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Figur 12: Lärdomar av teknikerna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

Figur 13: Bilder konsert 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Figur 14: Bilder konsert 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Figur 15: Bilder konsert 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Figur 16: Intervju med deltagarna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Figur 17: Intervju designsond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Figur 18: Skapa individuell kundresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Figur 19: Kundresa student/ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Figur 20: Kundresa icke abonnent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Figur 21: Kundresa abonnent   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56

Figur 22: Användarprofil student/ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Figur 23: Användarprofil icke abonnent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Figur 24: Användarprofil abonnent   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

Figur 25: App typ av data (taggar)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Figur 26: App typ av data (bilder)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65

Figur 27: Mindmap koncept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Figur 28: Skiss 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Figur 29: Skiss 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Figur 30: Skiss 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Figur 31: Storyboard trestegskonceptet Förändring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106



1

1 Inledning
Vid ett samtal med Komplus, som är en kommunikationsbyrå i Norrköping, framgick att de hade en kund 
med behov av att tänka kring användarupplevelsen. Kunden i fråga var Norrköpings Symfoniorkester. 
Norrköpings Symfoniorkester (2011) skriver att de fortfarande har en hög publikströmning men att på 
grund av bristande ekonomiska resurser kommer att få svårare att få fler besökare när det är en sådan 
hård konkurrens om publiken. De menar på att det främst är konserthuset i sig som står för en stor del 
av konkurrensen av besökare. Det blir en allt mer kommersiell och populär karaktär bland konserterna 
som sker i konserthuset. De beskriver även att de inte vill jämföra sitt publikantal med tidigare år eftersom 
konsertantalet varierar både i antal och innehåll (SON, 2011).

Mitt intresse väcktes och tillsammans med Komplus och SON bestämde jag mig för att genomföra ett 
designcase där målet var att kartlägga vilka delar som ingår i konsertupplevelsen. Hur fungerar de olika 
delarna i tjänsten, och hur kan tjänsten utvecklas för att bland annat locka en ny målgrupp?  Det är svårt att 
locka publik till konserterna och det är viktigt att angripa problemet på ett nytt sätt. Idag finns det ett stort 
utbud av olika musikstilar, musikupplevelser och andra sinnesupplevelser. Vad är det som gör att vi väljer den 
musikstil som vi gör eller hur kan vi få fler att intressera sig för klassisk musik? Det är därför vi behöver titta 
på upplevelsen av konserten och börja titta på upplevelsen utifrån besökarens synvinkel bortom nummer och 
statistik. Med hjälp av tjänstedesign och användarcentrering kan nya vinklar och perspektiv fångas kring själva 
upplevelsen av konserten. SONs konserter är en tjänst som förmedlar upplevelser hos besökarna. För att 
finna svar på hur SON kan locka fler besökare behöver de därför utgå ifrån dem.

Norrköpings Symfoniorkester (2013) har funnits sedan år 1912 och består av 85 musiker. De vill framföra 
musik från 1900-talet och framåt, samt nordisk och svensk musik. Norrköpings Symfoniorkester (SON) 
var den orkester som spelade in musik till det som kom att bli världens första opera komponerad direkt för 
internet, Kains kvinna, av Fredrik Högberg. SON har varit på turnéer i Europa, Japan och Kina. Många unga 
dirigenter har börjat sin internationella karriär i Norrköping och SON, bland annat Herbert Blomstedt och 
Franz Welser-Möst. Symfoniorkestern samarbetar med musiker och operasångare eftersom de vill hitta unga 
och förstklassiga solister. De samarbetar även varje år med kungliga Operan (SON, 2013).

SON håller till i Louis De Geers konserthus som kan ta en publik på upp till cirka 1300 besökare per konsert. 
Jag behöver ta reda på många olika besökares konsertupplevelse under en begränsad tid. Jag kommer också 
vara med själv som designer och behöver därför använda mig av nya sätt att samla in användarinsikter, som 
gör att så många olika perspektiv som möjligt om konsertupplevelsen går att fånga upp. Detta göra att de mer 
traditionella metoderna inte räcker till. Därför behövs nya innovativa metoder som är användarcentrerade 
och passar situationen samt designern. Tre olika tekniker används i den här studien för att samla in 
användarinsikter om konsertupplevelsen.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att jämföra tre olika tekniker för att samla in användarinsikter, för att kunna analysera 
vad de olika teknikerna gjorde för att föra en tjänstedesignprocess framåt.

Frågeställning: Hur relaterar de tre teknikerna till andra metoder och tekniker i en tjänstedesignprocess?
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2 Teori
Den här delen kommer beröra vad design är, designerns roll, beskriva vad en tjänst är och beskriva vad 
tjänstedesign innebär. Användarcentrerad design kommer att tas upp och olika metoder för att vara 
användarcentrerad. Sedan kommer innovativa metoder lyftas fram. Slutligen beskrivs vad mobil etnografi är 
för något. 

2.1 Design

Buchanan (2001) beskriver design som ett område med många olika definitioner och förkortningar. Samtidigt 
som dessa kan leda till missförstånd så är det även en styrka att området design inte endast bygger på en 
definition. Detta eftersom det kan hända att ett område, då det får en bestämd definition, dör ut eftersom det 
har skapats en accepterad sanning som inte kan utmanas (Buchanan, 2001). Löwgren och Stolterman (2004) 
menar att skapa kunskap för design kräver kunskap om design. Design ska skapas för att ge mening och skapa 
ordning i en komplex värld. Heskett (2006) beskriver att design går att koppla ihop med att vara människa 
eftersom människor dagligen omges av design. Heskett (2006) menar vidare att design därmed påverkar 
människors livskvalitet. 

Löwgren och Stolterman (2004) beskriver att design innebär att skapa något nytt och det finns inget facit på 
hur det ska gå till eftersom varje designprocess är unik. Eftersom en designprocess är unik går det inte heller 
att förutsäga hur designprocessen ska se ut. Designprocessen är inte bestämd utan formas över tid, efter våra 
överväganden och handlingar som påverkas av tradition och praxis. (Löwgren och Stolterman, 2004).

2.2 Designerns roll

Löwgren och Stolterman (2004) beskriver att en designer kan anta tre olika roller i en designprocess. Första 
rollen som beskrivs är dataexperten, då har designern en kravspecifikation som skapats tillsammans med 
uppdragsgivaren. Specifikationen styr upplägget och stäms av under designprocessens gång. Andra rollen 
är en socioteknisk expert. Då är det viktigt att kolla på de sociala aspekterna och faktorerna som finns runt 
omkring. I den tredje rollen är designern politisk agent och där handlar det om att ta ställning i designprocessen 
för vem designern designar för. Ofta är en designer inte enbart en av dessa roller utan det är roller som går 
in i varandra. Dessa roller är till för att ge stöd och verktyg för hur en designer ska tänka kring sig själv i 
designprocessen. En designer arbetar ofta med andra eftersom en designprocess ofta är komplex och det då 
krävs olika kompetenser. (Löwgren och Stolterman, 2004).

Han (2009) beskriver att det finns flera olika intressenter inblandade i en tjänstedesignprocess. I tjänstedesign är 
det viktigt, att klienten är engagerad i de olika intressentgrupperna som finns i tjänsten. Att få klienten engagerad 
ingår också i designers ansvar. Det är viktigt att klienten lär sig om angreppssätten inom tjänstedesignutveckling 
samt att tekniker och metoder förmedlas eftersom det i slutändan är klienten som ska leverera tjänsten dagligen. 
Det är därför viktigt att kommunicera om vilka lärdomar som finns att dra i processen (Han, 2009).
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Han (2009) beskriver att en designers roll inte är att vara helt passiv i dialogen med olika intressenter i 
processen utan att aktivt kunna föreslå tillvägagångssätt för att arbeta med de olika intressenterna. Det finns 
två roller som en designer kan anta i en komplex tjänstedesignprocess vilket är ledare och facilitator. Dessa roller 
kan antas olika beroende på designprocessen och det kan till exempel vara att designern först agerar ledare 
och sedan övergår till att vara facilitator. Det kan också vara så att designern växlar mellan dessa roller under 
hela processens gång. Designerns roll kan påverkas av både interna och externa faktorer hur kontakten med 
intressenterna ser ut. De interna faktorerna har att göra med designerns kunskap, kapacitet och självsäkerhet 
att leda och hantera olika intressentgrupper. De externa faktorerna som påverkar rollen har att göra med 
hur organisationskulturen ser ut, omfånget på projektet samt hur strukturen i organisationen/nätverket 
ser ut. Andra saker som påverkar externt är vilken kapacitet, motivation och självsäkerhet som de olika 
intressentgrupperna väljer att engagera sig med designern. En viktig del är även hur kunskapen som genereras 
sprids bland intressentgruppen för det påverkar vilken roll som designern antar. Behovet att kunna hantera 
kunskapsgenerering och spridning är en nyckelfaktor som influerade designerns beslutsfattning i att leda eller 
vara facilitator i intressentgrupperna (Han, 2009).

Howard och Melles (2011) beskriver att det blir mer vanligt att använda sig av co-design inom olika 
designområden. I co-design krävs det att designern antar flera olika roller eftersom det ofta blir komplexa 
designprojekt. De olika rollerna som designern kan anta är design lead, lärare, facilitator och ledare. Rollerna 
hänger ihop och är beroende av varandra för att kunna leda ett komplext designprojekt. Dessa roller kräver att 
designern kan lära ut design, lyssna aktivt, vara närvarande och coacha. Det viktigaste i en co-designprocess är 
att designern har ett starkt ledarskap för att kunna engagera och samarbeta med en multidisciplinär grupp för 
att få meningsfulla utfall. Designern tar på sig rollen som design lead när det kan finnas ett behov för de olika 
intressenterna i designprocessen att ha en designexpert som leder gruppen. Detta beror på att till exempel en 
intressentgrupp som till exempel användare ofta inte är tränade att genomföra en designprocess. I rollen som 
lärare ingår det att designern under designprocessen ska lära ut, exempelvis genom en workshop. Rollen som 
facilitator kan innebära att designern guidar deltagarna genom co-creation processen. En facilitators arbete 
går inte ut på att lösa problemen utan att mer medvetet skapa en miljö så att personerna själva kan göra det. 
Den sista rollen är ledare som kompletterar rollen som facilitator (Howard och Melles, 2011).

2.3 Tjänster 

Wilson et al (2008)  menar att marknaden för tjänster har ökat i världen. De beskriver att det finns en bred 
definition av vad som menas med tjänster. En tjänst kan egenskaper som något svårt att greppa och ta på. De 
säger också att en tjänst i många fall köps och produceras samtidigt. Kundfokus är hjärtat för att få en effektiv 
tjänstemarknad. De beskriver att många företag vill uppnå kunders förväntningar men klarar det inte då dessa 
företag tänker inifrån och ut, det vill säga de tror att de vet vad kunden vill ha och levererar detta, snarare än 
att ta reda på vad kunderna verkligen vill ha. När det här sker så levererar företag tjänster som inte matchar 
kundens förväntningar och viktiga egenskaper blir utelämnade. Att tänka utifrån och in handlar istället om att 
titta på kundens förväntningar av tjänsten och sedan leverera detta vilket blir ännu viktigare i ett tjänsteföretag 
när det finns få tydliga och definierade ledtrådar i en tjänst (Wilson et al, 2008).

Bitner (1992) skriver att den fysiska miljön, tjänstemiljön påverkar tjänsten, dess kunder och anställda. 
Det finns olika parametrar som påverkar i en tjänstemiljö. Både kunder och anställda reagerar kognitivt, 
känslomässigt eller fysiskt av tjänstemiljön. Första intrycket av en tjänst påverkas av de olika visuella 
artefakterna som finns i en tjänstemiljö som till exempel skyltar och tecken. Inredningen och utrustningen 
som finns i tjänstemiljön påverkar också som till exempel hårda eller mjuka stolar. En tjänstemiljö kan skapas 
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på ett sätt som antingen hjälper eller hindrar kunder och anställda att genomföra de tänkta aktiviteterna 
i tjänstemiljön. Sedan kan till exempel temperaturen påverka kunders öppenhet och positiva reaktioner 
gentemot främlingar i en tjänstemiljö. Den fysiska miljön kan även hjälpa till att skilja ut tjänsten från andra 
tjänster (Bitner, 1992).

2.4 Tjänstedesign

Mortitz (2005) skriver att tjänstedesign är ett multidisciplinärt fält där designers arbetar med experter från 
olika områden som forskning, teknologi och kommunikation. Det är en process som är komplex, iterativ och 
ständigt pågående. Tjänstedesign är till för att skapa tjänster som bland annat kan ge effektiva och användbara 
tjänsteupplevelser. Både organisationen och kunderna är i fokus i tjänstedesign. Företag kan bättre använda 
resurserna, skapa ett värde som skiljer sig från konkurrenterna som kan göra dem mer åtråvärda av kunderna 
(Mortiz, 2005). Meroni och Sangiorgi (2011) skriver att grundpelaren i tjänstedesign är att det ska vara ett 
användarcentrerat perspektiv. Det är viktigt att fokusera på människorna som är inblandade i tjänsten som 
användare, anställda och samhället samt mänskligheten i ett större perspektiv. De beskriver några strategier 
att använda sig av för att designa tjänster som ger intryck. En strategi är att arbeta i team som består av 
många olika discipliner. En annan strategi är att ha en öppen designarkitektur, eftersom att en tjänst levereras 
genom olika touchpoints som förändras över tid. Därför är det viktigt att designa öppna designlösningar 
som kan tillåta en förbättring och förändring. Sedan finns det en strategi som handlar om att integrera olika 
funktionella och känslomässiga funktioners fördelar i tjänsten, eftersom den då känns mer lockande för 
kunden. Dessa funktioners fördelar ska gå att ses i de olika touchpoints som finns i en tjänst och det ska även 
gå att återspegla företagets varumärke och tjänst (Meroni och Sangiorgi, 2011). Stickdorn (2011) beskriver 
att touchpoints kallas för alla tillfällen i en tjänst som kunden kommer i kontakt med tjänsteleverantörerna 
(Stickdorn, 2011). Mortiz (2005) beskriver att helhetsupplevelsen av en tjänst påverkas av hur kunden 
upplever alla de olika touchpoints som finns i tjänsten. De olika touchpoints kan komplettera varandra och 
skapa en helhetsupplevelse av tjänsten (Mortiz, 2005). Stickdorn och Zehrer (2009) menar på att tjänstedesign 
hjälper till att synliggöra den komplexitet och de olika dimensionerna som kan finnas i en kundupplevelse av 
till exempel ett resmål (Stickdorn och Zehrer, 2009).

Stickdorn (2011) beskriver att användarcentrering, co-creation sekventiellt, bevis (eng: evidencing) och 
holistiskt är principer inom tjänstedesign. I en tjänstedesignprocess finns även olika roller inblandade som 
användaren, tjänsteleverantören, intressenterna och tjänstedesigners.

•	 Användarcentrering handlar om att ställa kunden i centrum av tjänstedesignprocessen. 

•	 Att använda sig av co-creation är en grundsten inom tjänstedesign. Genom att en kund deltar tidigt 
och under hela processen gång kan det få kunden att bli mer lojal i och med ett mer långsiktigt 
engagemang.

•	 Sekventiellt handlar om att en tjänst sker över en viss tid och är en dynamisk process som ändras 
över tid. 

•	 En tjänst innehåller bevis vilket är olika artefakter som kunden får. 

•	 Holistiskt, handlar om att ha ett helhetsperspektiv. En tjänst sker i en fysisk miljö som innehåller 
olika fysiska artefakter. (Stickdorn, 2011).
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2.4.1 Användarcentrerat 

Mortiz (2005) säger att användarcentrerad design går ut på att skapa tjänster som är enkla att använda och 
som ger kunden ett värde (Mortiz, 2005). Holmlid (2007) säger att inom tjänstedesign vill designerna se sig 
själva som att de arbetar med ett tankesätt som sker utifrån och in (Holmlid, 2007). Sanders och Stappers 
(2008) menar på att många företag är byggda med en hierarkisk maktstruktur och co-designandet kan tyckas 
hota den existerade maktstrukturen genom att ge kontroll till potentiella kunder eller slutanvändare. Denna 
attityd håller på att förändras och den förändrade attityden kan ha att göra med internets framfart, eftersom 
internet har gett användarna rösten som tidigare inte fick vara en del av företagets konversation. Co-
designande kräver att alla inblandande i projektet är med och är kreativa som forskare, designers och kunder. I 
co-design tar designern rollen som facilitator. En facilitator behöver kunna hjälpa de olika personerna i en co-
designprocess. Designers roll går ut på att utveckla metoder och verktyg som hjälper icke designers att kunna 
uttrycka sig själv kreativt (Sanders och Stappers, 2008). Stickdorn och Zehrer (2009) menar på att det är 
viktigt att få användarna engagerade när de hjälper till att samla in användarinsikter för annars kan det finnas 
risk för felaktigheter om deltagaren inte känner sig motiverad att vara med (Stickdorn och Zehrer, 2009)

Hanington (2003) beskriver att tidigare involverades användaren i slutet av designprocessen oftast för att 
utvärdera något i en användartestning. Det kommer fler och fler argument för att involvera användarna 
tidigt i designprocessen redan på idéstadiet. Användarcentrerad design tycker att det är viktigt att tänka kring 
användarens behov och mål. Genom att involvera användarna i processen samt generera idéer kan det i sin 
tur ge kritisk och nödvändig information för att förstå användarna, deras behov och mål. Det blir lättare att 
sätta sig in i användarnas situation och tänka användarcentrerat när de är med under hela processen från idé 
till sluttestning (Hanington, 2003). Mattelmäki (2006) säger att designern kan utforska situationer bortanför 
deras egna upplevelser genom att skapa en förståelse för användarna.

Hakio och Mattelmäki (2011) säger att i tjänstedesign är det viktigt att alla i ett projekt får en gemensam bild 
om projektet och att förtroende finns. Det är då viktigt att designexperter noga överväger och funderar över 
hur projektet ska läggas upp och vilka metoder som är relevanta att använda för att uppnå detta. Det är också 
viktigt att anta ett empatiskt tillvägagångssätt för det är först när en person kan sätta sig in i någon annans 
situation som det är möjligt att göra förändringar (Hakio och Mattelmäki, 2011). Guseynova (2012) beskriver 
att inom användarcentrerad design är det viktigt för designern att skapa ett känslomässigt band mellan 
användarna och det finns tre principer att använda sig av för att skapa detta känslomässigt band. Den första 
principen är till för att designern ska förstå användaren och då kan etnografi vara ett bra angreppssätt för att 
skapa en förståelse av användarna. Genom observation kan designern lättare sätta sig in i användares situation 
och liv. Den andra principen, empati handlar om att designern ska sätta sig in i användares situation genom 
ett empatiskt angreppssätt. Genom empati kan designern reflektera över egna personliga erfarenheter och 
känslor kopplat till forskningskontexten. Det finns olika saker som påverkar empati bland annat designerns 
förmåga att kunna identifiera sig med användarna, vilket inte alltid är lätt. Den fysiska miljön där användarna 
befinner sig i är väldigt viktig för designern att vara i. Den kan ge viktiga insikter och starka känslor som 
kan göra att designern lättare kan identifiera sig med användarna. Den tredje principen, det deltagande 
angreppsättet (participatory approach) kan ske på olika sätt men det vanligaste är att genomföra en workshop 
med deltagarna. Detta angreppsätt stödjer deltagarnas kreativa tänkande och kan i sin tur hjälpa dem att 
kunna uttrycka sina känslor och tankar (Guseynova, 2012).  

Deshpande, P. (2012) ställer sig frågan om det synsätt som andra designdicpliner har kring användarcentrerad 
design passar för de mål som tjänstedesign har, om att sätta användaren i centrum. Många metoder och 
tekniker som används inom tjänstedesign har uppkommit från designdiscipliner som är mer design-
teknologiskt drivna. Inom teknologiska designdiscipliner kan användaren ses som en del av systemen som 
anpassades under den tidiga fasen. Användaren inom tjänstedesign borde associeras med designmålet och 
ses som en mänsklig varelse för att i slutändan skapa önskvärda upplevelser. För att en tjänst ska kunna bli 
framgångsrik krävs det design både backstage och frontstage (Deshpande, 2012).
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2.4.1.1 Metoder för användarcentrering

Stickdorn och Frischhut (2012) menar på att för att en organisation ska leverera bra kundupplevelser i ett 
komplext system kan tjänstedesign bidra med metoder som kan skapa struktur och förståelse. Det finns 
många sätt för att få kundinsikter som till exempel etnografisk forskning och kundresa (eng: customer 
journey) (Stickdorn och Frischhut, 2012). Stickdorn (2011) beskriver att en kundresa visar hur en kund 
upplever en tjänst. Genom att bygga upp en kundresa utifrån det material som deltagarna producerat kan 
det bidra till att kunderna får ett ökat empatiskt engagemang och då i sin tur få fram mer känslor kring 
upplevelsen (Stickdorn, 2011). Goncalves och Saco (2009) beskriver att metodvalet inom tjänstedesign 
påverkas av flera faktorer, till exempel vilken typ av tjänst det är som ska designas, tillgängliga resurser, 
mål och vilka metoder som är möjliga att använda. Meroni och Sangiorgi (2011) säger att tjänstedesigners 
använder sig av verktyg och metoder från relevanta design- och tjänstediscipliner när tjänster ska designas. 
Dessa metoder är till för att på olika sätt hjälpa de inblandade att engagera sig i tjänstedesignprocessen. 
Metoderna som används kan variera beroende på hur personerna blir inblandade i designprocessen och det 
kan till exempel vara deltagande designmetoder eller metoder som inkluderar användaren för att omdesigna 
tjänsten (Meroni och Sangiorgi, 2011).

Stickdorn (2011) säger att tjänstedesign är en iterativ designprocess som kan delas in i fyra steg som är ett 
grundläggande angreppssätt för att strukturera upp en komplex designprocess. Dessa delar är utforska, skapa 
och reflektera samt implementera. (Stickdorn, 2011). Moritz (2005) säger också att en tjänstedesignprocess är 
iterativ och delar in tjänstedesign i sex olika steg förståelse, tänkande, generering, filtering, förklaring och realisera. 

Förståelse handlar om att förstå och få insikter om kunden, tjänsteleverantören samt kontexten. Några av 
metoderna som kan användas för att förstå är etnografi, observationer, intervjuer och designsonder (eng: probe) 
(Moritz, 2005). Mattelmäki (2006) beskriver att en designsond har som syfte att skapa en dialog med 
diskussioner under hela designprocessen det vill säga tuning in, probing och tolkningsfasen. En dialog sker 
oftast genom möten och workshops. Designtänkande kan knyta an till användarnas upplevelse genom en 
designsondsprocess. En designsond har inte något bestämt mönster för hur den ska se ut eller vad den 
ska innehålla utan det är viktigt att tänka på vilket kontext den ska vara i och vad syftet är med den. En 
designsond bygger på att användarna är med och genomför självdokumentation och denna dokumentation 
består av ett antal uppgifter som användaren får i uppgift att göra. Dessa uppgifter är till för att få användarna 
att beskriva sina erfarenheter och uttrycka tankar och idéer kring deras dagliga liv samt beskriva vad de har för 
behov och känslor (Mattelmäki, 2006). 

Tänkande, handlar om strategiska och analytiska uppgifter, som att kunna identifiera, planera, gå igenom, 
analysera och de ger projektet en vägledning. Några av dessa metoder är mindmap, och visuellt tänkande (Moritz, 
2005).

Generering är till för att utveckla relevanta, innovativa idéer och koncept som skapar lösningar. Några av 
metoderna som kan användas är brainstorming och skissning. Filtrering går ut på att välja ut idéer och kombinera 
koncept sam utvärdera resultat och lösningar. En av metoderna som går att använda sig av är användarprofiler 
(Moritz, 2005).

Förklaring handlar om att göra tjänster lättare att greppa och med hjälp av olika metoder visa framtida 
möjligheter. Några av metoderna som går att använda för att göra det är användarprofiler och storyboard (Moritz, 
2005).
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Realisera innebär att implementera, leverera och ge riktlinjer och till hjälp för att göra det finns bland annat 
metoderna mindmap, specifikationer och blueprint (Mortitz, 2005). Bitner (2008) beskriver att en blueprint visar 
de viktiga stegen i en tjänst utifrån kundens perspektiv. Nivå av detalj i blueprinten kan variera beroende på 
syftet med blueprinten. En blueprint gör det möjligt att visa en dynamisk process på ett visuellt sätt. Den går 
att dela in i fem olika delar. Fysiskt bevis vilket är de bevis som kunden kommer i kontakt med i tjänsten. Sedan 
kommer customer action vilket är alla handlingar som kunden gör i tjänsten. On stage är interaktionen mellan 
kunden och tjänsteleverantören. Back stage är de handlingar som inte kunden ser som tjänsteleverantören 
gör. Support process är andra tjänster som kan behövas för att få tjänsten att fungera som till exempel 
underleverantörer. Segelström (2010) beskriver att både en kundresa och en blueprint kan ge en överblick av 
en tjänst och därför kan de komplettera varandra. Elementen som återkommer i en kundresa är tidsaspekten, 
interaktioner och emotional triggers.

2.4.2 Innovativa metoder

Hanington (2003) delar in användarcentrerade design metoder i tre olika kategorier traditionella, anpassade och 
innovativa metoder. Traditionella metoder kan till exempel vara intervjuer, fokusgrupp, och undersökningar. 
Metoderna är bra att använda för att bekräfta saker som redan är upptäckta snarare än att använda metoder 
för att leta efter oupptäckt information. Det finns en del kritik kring traditionella metoder om hur vida det 
går att lita på vad användarna säger då de kan berätta om saker som de tror att forskaren vill höra. Anpassade 
metoder är lånade från andra områden som till exempel etnografi, som kan ge många insikter om användarna 
och deras liv. Fler och fler tycker att det är viktigt att designade artefakter ska studeras i sin naturliga miljö. 
Metoderna kan fylla sitt syfte för designområdet men det är viktigt att ha i åtanke att metoderna är anpassade 
för att passa designers syfte (Hanington, 2003).

Hanington (2003) säger att innovativa metoder skapas för att passa till situationen. De anses till sin 
natur skapa engagemang och delaktighet. Exempel på innovativa metoder är till exempel designworkshops, 
kollage, visuella dagböcker och kamerastudier. Dessa metoder är speciellt bra för idégenerering för att de på ett 
framgångsrikt sätt kan lyfta fram behov och mål som kan vara okända för användarna och som kan vara 
svårt att berätta med hjälp av traditionella metoder. Innovativa metoder kan både vara individuella eller 
ske som en gruppaktivitet (Hanington, 2003). Lee, Vaajakallio och Mattelmäki (2011) beskriver att syftet 
med innovativa metoder är att tillåta designern att vara mer kreativ i skapandet av metoderna. De har inte 
någon väldefinierad struktur för hur metoden ska skapas, eftersom det är meningen att designern ska 
forma metoden efter situationen. Över tid kan de innovativa metoderna ge lärdomar om användarna och 
inspiration redan i skapandet av metoderna. De informella träffarna som kan äga rum under processens gång 
med användargruppen kan ge viktiga insikter och till exempel skapa en bättre förståelse om användarna, 
deras känslor och motivation. Metoder kan ge förståelse vilket kan leda till en självsäkerhet hos designern 
som behövs för att ta designbeslut. De är också meningsfulla för att det skapar en ständig reflektion under 
hela designprocessen gång och hjälper till att rama in användarnas insikter. Synen på metoderna borde 
förändras, från att ses som ett verktyg till att mer vara en utvecklande process och något grundläggande i 
designprocessen (Lee, Vaajakallio och Mattelmäki, 2011).

Lee, Vaajakallio och Mattelmäki (2011) delar in innovativa metoder i tre aspekter, vilka är metod- människa-aktör 
relation, utfall av metod samt metodutvärdering. Människa-aktör beskriver den som utövar metoden som till exempel 
designern eller forskaren. Metod-människa-aktör relationen säger att vanliga användarcentrerade designmetoder 
ses som kraftfulla verktyg bortkopplade från designern, medan innovativa metoder bygger runt omkring 
själva aktören det vill säga designern och situationen. Den mänskliga aktören påverkar hur metoden skapas, 
appliceras och på vilket sätt och hur lärdomar kan dras från metoden, detta påverkas av den mänskliga 
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aktören som är involverad. Utfall av metod handlar om att metoden kan ge inspirerande information om 
användarna samtidigt som den kan skapa ett empatiskt engagemang med användarna, samt hjälpa till att rama 
in och forma designmöjligheter. Metodutvärdering handlar om att designerns personliga kompetens, och lärande 
påverkar metodutvärderingen. Det är utmanande att kunna utvärdera om metoden varit framgångsrik då 
lärandet om metoden kan ha skett senare i designprocessen än när den utövades. Det är också svårt att göra 
generaliserbarhet på grund av detta. Att utvärdera giltighet och effektivitet av en metod bland andra behöver 
en annan typ av kriterier än konventionell forskning (Lee, Vaajakallio och Mattelmäki, 2011).

2.5 Mobil etnografi 

Stickdorn och Frischhut (2012) beskriver att i etnografisk forskning handlar det om att komma nära det 
fenomen, grupp eller samhälle som ska studeras (Stickdorn och Frischhut, 2012). Crouch och Pearce (2012) 
beskriver att etnografi har en viktig roll i designforskningen. Genom etnografi blir det möjligt att förstå 
den sociala och kulturella kontexten som användarna befinner sig i och förstå deras vardagliga liv samt 
erfarenheter. Metoden ger ett brett perspektiv som antingen bekräftar, utökar eller utmanar de existerande 
förutfattade meningar som designern skulle kunna ha (Crouch och Pearce, 2012). Stickdorn och Frischhut 
(2012) beskriver att inom designdisciplinen handlar det om att fånga upp användarnas erfarenheter och 
upplevelser i deras kontext under alla steg i en tjänstelevereringsprocess. Mobil etnografi handlar om att 
samla in värdefull information om en viss målgrupp eller person med hjälp av modern teknologi som sedan 
kan överföras till användbar data. Målgruppen kan reflektera, skanna eller spela in funderingar med hjälp av 
specifika applikationer som är anpassade för olika mobila plattformer som till exempel mobiler, datorer eller 
surfplattor och skickar dessa insikter till forskaren. Det går att få information i realtid om användarna genom 
mobil etnografi där deras upplevelser dokumenteras i samma ögonblick som det händer. Mobil etnografi är 
användarcentrerad design och följer de principer som finns kring att vara användarcentrerad (Stickdorn och 
Frischhut, 2012). Murthy (2008) beskriver att digital video kan användas som ett verktyg där deltagare får 
göra så kallade videodagböcker. Videodagböcker kan spegla hur deltagarna själva vill bli representerade och 
den data som samlas in kan kännas mer naturlig och verklighetstrogen. För nybörjare och experter kan en 
balanserad kombination av både fysisk och digital etnografi som till exempel digital video ge en fylligare och 
mer fullständig forskning (Murthy, 2008). 

Faulkner och Zafiroglu (2010) beskriver att inom forskning kan deltagares självinspelade filmer vara en 
kraftfull metod, de så kallade videodagböckerna som är designade för att visa deltagarnas handlingar och 
reaktioner för en specifik uppgift. Deltagarna får en mer aktiv roll i forskningen när de själva styr hur 
innehållet ska se ut samt hur de vill presentera sig själva. När deltagarna ska presentera sig själv i filmerna 
finns det två sätt som de kan välja. Det första sättet är berättande (narrativ) vilket då innebär att deltagaren 
själv förklarar och beskriver vad de gör för något. Dessa filmer kan skapa en sorts upplevd distans både för 
den som tittar och deltagaren som skapat klippet. Det andra sättet är Fly on the Wall, då försöker deltagaren 
filma som att denne inte filmar sig själv. Det blir ofta klipp som känns naturliga som att denna händelse 
skulle skett oavsett om filmkameran var på eller inte. De båda typerna av klipp ger en känsla av äkthet genom 
ett filmuttryck med naturligt ljud, dålig belysning och skakiga kamerarörelser. Filmklippen som producerar 
värderas väldigt högt för att det går att fånga ögonblick som annars aldrig vore möjligt för intressenter eller 
forskare att kunna få ta del av. Klippen ger värde då de kan visa en kontext, ett beteende eller en upplevelse. 
(Faulkner och Zafiroglu, 2010).
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Faulkner och Zafiroglu (2010) beskriver att när en etnograf  använder sig av självreflekterande filmer är det 
viktigt att ta ställning till integriteten gentemot deltagarna i studien och fundera hur filmerna ska användas. 
Skillnaden mellan en film på Youtube och klipp i en etnografisk studie är att i en etnografisk studie 
produceras filmerna för en specifik, och tydlig publik där det är viktigt att etnografen är närvarande när de 
visas för till exempel intressenter. Kunskapen som etnografen fått under hela videoprocessen bidrar till att 
denne kan skapa mening av deltagarnas material. Etnografen kan också finna insikter som kan ge värde och 
som kan rama in och skapa en kontext för filmerna. Det är utanför filmklippen som relationen och rollen 
mellan etnografen och deltagaren sker, eftersom etnografen är osynlig i filmklippen. Etnografens roll är att 
vara rösten mellan deltagarna och intressenterna. Det är därför viktigt att deltagaren har förtroende för att det 
material som produceras är skyddat och tas väl hand om. Produkten, filmen som deltagarna skapar utgår ifrån 
den relation som deltagarna har med etnografen (Faulkner och Zafiroglu, 2010).

Ethno-mining är en iterativ forskningsprocess som genomförs med deltagare som förenar etnografi med 
att samla in spårning av beteendedata. Spårning av beteendedata innehåller brett numeriska data, som 
kan registrera någon slags känsla av en individ eller grupp som agerar i världen, dess fysiska rörelser, dess 
interaktion med den fysiska och virtuella världen, dess interaktion med andra människor, dess hälsa med 
mera. De tekniska framsteg som skett med både hårdvara och program har möjliggjort att ethno-mining kan 
bli en kärna inom fältarbete, en plats som idag bilder och filmer har. Data som samlas in automatiskt genom 
sensorer och andra teknologier kallas för beteende spårningsdata. Det är viktigt att minimera avbrott för 
deltagaren speciellt om denne bär runt på en apparat för att samla in spårning och beteendedata, samtidigt 
som omfattningen av data maximeras. En sådan här data samlar inte in en helhetsbild av alla aspekter av hur 
ett liv ser ut men det ger en djupare förståelse av många aspekter av människors beteenden. Att tillsammans 
med deltagarna göra co-creation med representationerna av beteendedata kan vara ett effektivt verktyg. Det 
är viktigt att få alla i ett projekt att förstå att en insikt som är hämtad från kvalitativ forskning är viktig för att 
skapa mening (Anderson och Nafus, Rattenbury och Aipperspach, 2009).
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3 Designcase
Jag valde att genomföra ett designcase, som är kopplat till musikbranschen för att ta reda på, hur tre olika 
tekniker kan användas för att samla in användarinsikter i en tjänstedesignprocess. I designcaset kombinerades 
en kvalitativ fallstudie med mobil etnografi. Innovativa metoder användes för att samla in användarinsikter 
i kombination med intervjuer och deltagande observationer. Bryman (2011) beskriver att den kvalitativa 
forskningen, som bygger på etnografiska metoder, speciellt brukar sammankopplas med tonvikt på processen 
(Bryman, 2011). Crouch och Pearce (2012) beskriver att det är viktigt att den specifika inriktningen i en 
fallstudie är identifierad. Yin (2009) menar på att fallstudier är en forskningsmetod som används inom många 
olika områden och ett av karaktärsdragen för en fallstudie är att fallet anses unikt. 

Jag valde att i designcaset utgå ifrån Stickdorns designprocess (Stickdorn, 2011). Fallet jag valde att undersöka 
var hur besökarnas konsertupplevelse av en ordinarie konsert med Norrköpings Symfoniorkester såg ut. 
Första delen av designprocessen var research, jag observerade hur Symfoniorkestern arbetade och kartlade hur 
tjänsten såg ut. Andra delen av designprocessen var ut i fält där användarinsikter samlades in med hjälp av tre 
olika metoder; en designsond, en smartphoneapp Ethos, samt en automatisk kamera Memoto. Jag använde 
mig även av användarintervjuer och visualiseringar. Tredje delen av designprocessen bestod av analys av 
material där jag analyserade det material som framkommit från de två första delarna. Syftet med uppsatsen var 
att titta på användargenererad data vilket gjorde att designcasets mål fortsatte i en del som heter epilog. I den 
delen genomfördes idégenereringsworkshop och koncept för att uppnå målet med designcaset.
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Figur 1: Designcase
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3.1 Research 

I denna del bestämdes upplägget för designcaset, och en kartläggning av tjänsten genomfördes.

3.1.1 Uppstartsmöte

Inför uppstarten av studien genomfördes ett möte med Komplus och SON för att alla medverkande skulle 
skapa sig en gemensam bild och sätta upp riktlinjer för designcaset. Vi bestämde att studien skulle fokusera 
på de ordinarie konserterna. Det som skulle undersökas i studien var att titta på vilka steg som ingår i en 
konsertupplevelse. Samt titta på hur de olika delarna i tjänsten fungerar och hur tjänsten kan utvecklas för att 
bland annat locka en ny målgrupp? Det bestämdes även att jag skulle göra intressentintervjuer för att få en 
förståelse för verksamheten och SONs syn på en konsert. 

3.1.2 Kartlägga tjänsten 

När jag kartlade tjänsten gick jag på konserter, genomförde en teststudie, tittade på hur SON vill framställa 
sig inför sina användare och genomförde intressentintervjuer med SON. Sedan skapades en blueprint över 
tjänsten. 

En teststudie av teknikerna genomfördes med några testdeltagare för att se hur de uppfattade 
konsertupplevelsen med hjälp av appen Ethos. Själv testade jag en liknande kamera som Memotos för att få 
en uppfattning om vad den tekniken kunde göra. Jag kunde med hjälp av teststudien se vad som skulle kunna 
vara viktigt att fokusera på i studien. Det gav mig också möjlighet att se hur upplägget var, hur gränssnittet 
fungerade och även få höra från testpersonen vilka frågor som kan uppstå. 

Jag tittade på hur SON vill framställa sig själv till användarna.  Det finns ett generalprogram, som ges ut en 
gång per år, med information om bland annat årets konserter. Sedan finns det ett nyhetsbrev om kommande 
konserter, som skickas ut en gång i månaden. Jag tittade även på Norrköpings symfoniorkesters hemsida 
(SON, 2013) där det finns en rubrik som heter gå på konsert, som innehåller några tips inför konsertbesöket. 

Fyra intressentintervjuer genomfördes med personer från SON för att få en förståelse för verksamheten. 
Dessa roller var den konstnärliga ledaren/VD, en producent, en musiker i SON-orkestern samt en intervju 
med en podieinspicient. Syftet med intervjuerna var att kartlägga hur en konsertupplevelse ser ut och vilka 
olika delar som kan ingå i en konsertupplevelse. De var också till för att skaffa sig en uppfattning om hur 
organisationen fungerade.  Intervjuerna tog cirka en timme var. Inför intervjuerna hade jag påbörjat att 
kartlägga tjänsten med en blueprint. I två av intervjuerna fick jag hjälp att mappa in de olika delarna i en 
konsertupplevelse med hjälp av blueprinten. För de resterande intervjuerna mappade jag in viktiga bitar från 
intervjuerna i blueprinten efter själva intervjun. 

I intressentintervjuerna framkom det att Norrköpings Symfoniorkester behöver kunna balansera mellan att 
vara ett kommunalt bolag och samtidigt ha höga konstnärliga ambitioner SON har många projekt som de 
skulle vilja genomföra, men allt handlar om vad man har möjlighet till med de ekonomiska medlen. SON har 
kvalitetsmål uppsatta som de strävar efter för att främja och bibehålla och därför är det viktigt att bland annat 
få arbeta med solister och dirigenter som håller hög klass för att skapa kvalitet. 

Företaget Louis De Geer konsert och kongress har hand om konferenser och anordnar populärkonserter 
i konserthuset där även SONs konserter ges. Personalen som arbetar i garderoben och i caféet under en 
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SON-konsert är personal från Louis De Geer. Samarbetet kring Louis De Geer är också en punkt att tänka 
vidare på för det påverkar upplevelsen eftersom Louis De Geer står för garderoben, förbeställningen av mat i 
pausen samt caféerna och barerna.

Intervjuerna med den konstärliga ledaren och producenten gav en förståelse för planeringen kring en 
konsertupplevelse och visioner och mål som är uppsatta. Intervjuerna med musikern och podieinspicienten 
handlade mer om hur en konsertupplevelse ser ut. Det kan bero på att jag valde att visa blueprinten för dem 
och då blev det mer fokus kring den, vilket var bra för både musiker och podieinspicient då de är delaktiga 
under en konsertupplevelse. En musiker är med under själva konsertupplevelsen och podieinspicienten är den 
person som är den så kallade spindeln i nätet under en konsertkväll. Podieinspicienten har koll på vad som 
sker både bakom scenen och framför. Genom att genomföra intervjuer nära blueprinten så fick musikern en 
bättre förståelse av konsertupplevelsen. Musikern sa en intressant sak, som kan vara intressant att kolla upp 
jämfört med besökarna. Musikern ville ha maximalt 20 minuters paus under en konsert. Podieinspicienten 
beskrev att normalt är pausen runt 30 minuter men i särskilda fall kan de förkorta ner pausen några minuter 
om de ligger efter tidsmässigt med konserten. Det är även podieinspicienten som berättat att de brukar ta tid 
på verken under konserten.

Figur 2: Brainstorming intressentintervju
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En blueprint skapades under kartläggningen av tjänsten utifrån teststudien och intervjuerna med 
intressenterna. När blueprinten skapades över tjänsten kunde jag märka att det finns olika delar av en 
konsertupplevelse. En av dessa delar bestod av vad som händer innan konserten börjar, både till exempel 
hemma och i lokalen. En annan del bestod av vad som händer under konserten, vad som händer i pausen, 
samt vad som händer efter konserten. Själva stommen av blueprinten skapades av mig och sedan fick jag 
stöd och hjälp av intressenter. Blueprinten gjordes först analog för då gick det snabbt att byta plats på olika 
moment och jag kunde tillsammans under intressentintervjun med musikern och podieinspicienten kartlägga 
de olika momenten. En analog blueprint kan visa för intressenterna att det fortfarande är pågående process, 
som jag ville ha hjälp att kartlägga, och inte en färdig process. 

Blueprinten fungerade som ett stöd i förberedelsen för fältstudien och för att kartlägga tjänsten ur besökarens 
synvinkel samt gav en översikt av tjänsten. Bitner (2008) betonar att en blueprint ger en helhetsbild över alla 
delar i tjänsten och visar hur den borde designas. Den visar vad kunden kommer i kontakt med och vilka 
fysiska bevis som kunden får ut av tjänsten. Den kan visa de punkter som kan misslyckas i tjänsten, punkter 
som kan förbättras. En av blueprintens stora fördelar är dess flexibilitet och mångsidighet (Bitner, 2008). 
Jag avgränsade blueprinten från och med att deltagarna stiger in i lokalen, då deltagarna i studien kommer 
att få biljetter på plats. SON är en komplex organisation och blueprinten visar att det är mycket arbete som 
sker både långt före och efter en konsert. När blueprinten skapades kunde jag se att det var många olika 
intressenter inblandade under en konsertupplevelse: Det är SON med musikerna/orkestern, dirigenten, 
konsertvärdarna, podieinspicienten, Louis De Geer med garderobspersonal, kafépersonal med mera, Ticnet 
och turistbyrån samt Securitas.  Svårigheter som fanns med att kartlägga tjänsten var support process samt 
backstage och få klarhet med vilka aktörer som gör vad i tjänsten. Under fältstudien med deltagarna tillkom 
bland annat failpoints för att visa på några saker som kan gå fel i en tjänst och hur de kan undvikas.

Figur 3: Del av blueprinten
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Figur 5: Bluprint del 2 och 3
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Figur 6: Bluprint del 4 och 5



ut i fält

sök deltagare

research analys av 
material

workshop koncept-
skapa

visualiseringarintervjua deltagare utvärdering  koncept

utforska
litteratur

skriv under
tiden

halvtidskollabstract, inledning, metod

skriv 
intensivt

Framläggning

Projekt 
v. 3 uppstart 
v. 4- 5 Research
v. 6 – 16 Designarbete (Rapportskrivning under tiden) 

v. 6- 11 fältstudie (2 v. förbered, 3 v. insamling, 1 v. utvärdera)
v.12- 13 anlays av material
v- 15 workshop 
v. 16 konceptskapa  
v. 17-  20  rapportskrivning intensivt 
v. 21 Förberedelse framläggning
v. 22 Framläggning och opponering



19

3.2 Ut i fält 

Efter kartläggningen av konsertupplevelsen gjordes avgränsningen att titta på hur konsertupplevelsen ser ut i 
konsertlokalen. Förberedelser inför studien genomfördes i form av att rekrytera deltagare, välja tekniker och 
förbereda material för teknikerna, samt bestämma upplägg för studien. 

3.2.1 Deltagarna i studien

I uppstartsmötet med SON och Komplus bestämde vi att 12 – 20 besökare skulle delta i studien för att 
samla in användarinsikter om konserterna. Det skulle vara personer representerade ifrån tre olika grupper 
abonnenter, icke abonnenter och personer som inte går alls idag. Det var viktigt att få en mix av deltagare 
för att dels få insikter om hur konserterna upplevs av de som går idag och dels för att få ett nytt perspektiv 
genom att ha med deltagare som inte går idag. SON tyckte det vore intressant att ha med ungdomar i 
studien runt 17-18 år eftersom en del ungdomar går på SONs konserter. Alla ungdomar i Norrköpings 
kommun får även gratisbiljetter för SONs konserter. Agar (1996) menar på att det är bra att ha ett brett 
urval av informanter och att varje medlem ur en population får en lika stor möjlighet att bli inkluderad. Att 
ett urval görs slumpmässigt är ett bra sätt att hitta informanter (Agar, 1996).

Inför fältstudien rekryterades deltagare till studien och urvalet av deltagare utgick ifrån de kriterier som 
bestämdes på uppstartsträffen med SON och Komplus. De tre olika grupperna som skulle representeras 
i studien var abonnenter, icke abonnenter och ungdomar/studenter. För att få tag på deltagare till studien 
rekryterades de på olika sätt. I SONs Nyhetsbrev skickades en förfrågan ut för att få tag på deltagare till 
studien. Andra sätt för att nå deltagare var genom att göra utskick till olika gymnasieskolor och då främst 
inriktningar med konst, musik eller teater för ungdomar som redan hade ett intresse för kultur. Jag mejlade 
lärare som var kontaktperson för dessa program. Andra sätt för att nå ut till deltagare var genom att skriva 
ett inlägg på gymnasieskolors Facebook. Jag mejlade även olika studentföreningar som håller på med 
kulturverksamhet som bio, film, teater och musik som finns på universitetet. Jag la även ut inlägg på de 
olika studentföreningars hemsidor. SON och Komplus var även med och rekryterade deltagare

Det blev slutligen 20 deltagare som valde att ställa upp i studien varav alla var bosatta i Östergötland. Bland 
dessa 20 deltagarna var det tre olika grupper av deltagare som var med. Det var sju abonnenter, fem icke 
abonnenter samt åtta studenter/ungdomar. Det var tretton kvinnliga deltagare och sju manliga deltagare 
av dessa personer.  Den yngsta deltagaren i studien var 17 år och den äldsta var 84 år. Bland abonnenterna 
var största delen av deltagarna i studien runt 70-årsåldern. Många av abonnenterna har gått på konsert i 
många år och har ett stort intresse av musik. Bland icke abonnenterna var det en blandad spridning från 
40 års till 60 års ålder. Bland dessa icke abonnenter fanns ett intresse för kultur som musik, film eller 
teater. Bland studenter och ungdomar var det fem gymnasielever och tre högskolestudenter där de flesta 
ungdomarna var 17 år och studenterna var runt 22 år. Bland gymnasieleverna så hade de alla intresse för 
kultur på något sätt antingen genom teater eller musik. Bland studenterna fanns också ett intresse för 
kultur som musik, film eller teater. Många av deltagarna i studien valde att gå i sällskap så det finns både 
kompispar med i studien eller de som är i ett förhållande. Tio av deltagarna valde att dokumentera med 
en designsond. Jag valde att kalla det dagbok och inte designsond i dialogen med deltagarna för att de inte 
skulle tycka att det lät svårt att använda. Tio deltagare valde att dokumentera med en applikation i mobilen. 
Det var två av dessa deltagare som fick låna telefoner då de inte ägde någon smartphone. Sedan var det en 
deltagare som använde den automatiska kameran två gånger. Det var två personer som fick använda den 
automatiska kameran för en av konserterna de gick på. Så sammanlagt var det tre personer som använde 
den automatiska kameran. 
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Faulkner och Zafiroglu (2010) beskriver att när en etnograf  använder sig av denna typ av metod, som till 
exempel självreflekterande filmer, är det viktigt att ta ställning till integriteten gentemot deltagarna i studien 
och fundera på hur filmerna ska användas. Deltagarna i studien fick alla information om upplägget på studien, 
vilket var att ta reda på vad en konsertupplevelse är och att de skulle få i uppgift att dokumentera den. Jag 
ville att alla deltagare skulle få liknande möjligheter att välja teknik så därför fanns det möjlighet för dem 
som inte har en smartphone att få låna en. Jag gav även alla instruktioner om hur de skulle använda de olika 
metoderna så att de skulle få liknande förutsättningar. En informationsträff  genomfördes innan studien för 
att ge deltagarna möjlighet att kunna ställa frågor och dela ut materialet som de valt att dokumentera med. 
Det var viktigt att redan från början se till att deltagarna förstod att det som användarna berättade om skulle 
vara anonymt och inte gå att koppla tillbaka till deltagaren. Alla deltagare som varit med i studien kommer att 
förbli anonyma i studien och de namn som används i uppsatsen är fiktiva namn. Materialet som bilder, filmer 
som deltagarna tagit, frågade jag om det var okej att använda i uppsatsen. Jag beskrev att de användarinsikter 
som kommit fram även skulle ligga till grund för en idégenereringswork-shop med deltagarna från studien för 
att spåna kring idéer och teman kopplat till konsertupplevelsen. 

3.2.2 Val av tekniker för att samla in användarinsikter

Tre olika tekniker valdes ut för att samla in användarinsikter i studien, designsond, app och automatisk 
kamera. Deltagarna fick välja om de ville samla in insikter om konserterna med hjälp av fysiska material 
eller i form av en app. Sedan skulle vissa deltagare även få använda sig av en automatisk kamera för att 
samla in användarinsikterna. 

Den första tekniken som valdes var designsond. Deltagarna i studien skulle få möjlighet att välja mellan 
ett analogt eller digitalt alternativt för att dokumentera sin upplevelse. En designsond kommer då att 
vara det analoga alternativet för de deltagare som vill dokumentera med ett fysiskt material. Genom att 
erbjuda detta är det möjligt att få med deltagare som annars kanske inte skulle ställt upp om det endast 
funnits ett alternativ. Mattelmäki (2005) beskriver några anledningar till varför en designsond är bra att 
använda sig av i designprocessen för att samla in användarinsikter. Första anledningen är för att den 
inspirerar och kan berika och stödja teamet eller designern. Andra anledningen är för att den kan informera 
eftersom designsonden samlar in information om användaren. Tredje anledningen är för att den bidrar till 
delaktighet och gör det möjligt för användarna att vara med att delta i skapandet. Den fjärde anledningen 
är för att skapa en dialog det vill säga att den kan bygga upp en interaktion mellan användarna och 
designern samtidigt som den är i enlighet med principerna för användarcentrerad design (Mattelmäki, 
2005). 

Den andra tekniken som valdes var appen Ethos som var ett alternativ för deltagarna som hellre ville 
samla in användardata med hjälp av en digital teknik. Jag valde appen eftersom företaget kunde erbjuda 
en universitetsversion där jag fick möjlighet att genomföra en gratis pilotstudie. Ethos (2013) är en mobil 
plattform för att genomföra fältstudier och det finns även ett webbaserat projekthanteringssystem kopplat 
till den mobila plattformen som kan användas inom mobil etnografi. 

Den tredje tekniken som valdes var en automatisk kamera Memoto, de valdes eftersom det är intressant att 
använda sig av en teknik som inte kräver någon större aktiv handling för att dokumentera användarinsikter. 
Memoto är en liten automatisk kamera med GPS som ger användaren delbara och sökbara fotografiska 
minnen automatiskt. Kameran är en helt ny typ av kamera utan knappar och kontroller som automatiskt 
tar bilder till användaren. Så länge användaren har på sig kameran tar den kort. Många bilder fångas in och 
sparas varje dag därför har Memoto även en app, som organiserar och förvarar alla bilder som användaren tar. 
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Bilderna organiseras i en grupp med ”moments” på en tidslinje där nyckelbilder för varje bildsekvens syns 
på en tidslinje (Memoto, 2013). När mitt designcase drog igång var den automatiska kameran fortfarande 
under utveckling så jag fick möjlighet att få använda ett tidigt exemplar av Memotokameran. 

Inför fältstudien förbereddes material till teknikerna. Målet med de olika teknikerna var att skapa 
förståelse och samla in tankar, känslor, kunskap och lärdomar som deltagarna fått om konsertupplevelsen. 
Omfattningen för de olika teknikerna var att deltagarna skulle gå på två konserterna. Appen innehöll fyra 
uppgifter som var tänkt att deltagaren skulle göra under konserttillfället. Den automatiska kameran samlade 
också in material automatiskt under konsertupplevelsen på plats. Designsonden var tänkt att användas av 
deltagarna innan och efter konserten. De uppgifter som deltagarna ska göra i de olika teknikerna ska alla 
beröra konsertupplevelsen, men det kommer av naturliga skäl att bli olika typer av uppgifter. Materialet 
som jag skulle skapa var tänkt att få deltagarna att börja reflektera kring upplevelsen inför intervjuerna. 
Sedan skulle materialet vara till hjälp för att skapa en dialog under intervjun kring upplevelsen, vad som är 
bra och dåligt.

Figur 7: Brainstorming förbereda material till teknikerna 
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3.2.2.1 Designsond

Designsondens är till för att få inblick i hur deltagarnas vardag ser ut och hur konsertupplevelsen kan passa 
in i deras vardag och helg. Genom designsonden kan jag få en förståelse för varför abonnenter väljer att gå på 
konserter samt skapa mig en förståelse för vad som lockar en icke abonnent och student/ungdom. Deltagaren 
kommer att dokumentera innan och efter konserten. 

Det finns tre olika begrepp som berörs i designsonden vilket är relation till musiken, upplevelser i vardagen samt 
konsertupplevelsen. Deltagarna kommer få två delar där den första delen öppnas dagen innan första konserten 
och den andra delen öppnas dagen innan andra konserten. Materialet ska tala för sig själv och kommer 
innehålla en kort information om hur det ska gå till.  Kontexten där det är tänkt att deltagarna ska använda 
designsonden är innan och efter konserten, hemma. Det kommer vara två delar för att inte deltagarna ska 
börja fundera i förväg för mycket eller ha vissa uppfattningar om hur det ska gå till. I den första delen är det 
musikdelen och i andra delen är det upplevelsedelen. Musikdelen är till för att ge förståelse för hur deltagarna ser 
på musik och vad de lockas av. Upplevelsedelen är till för att förstå hur användarna lever och hur konserter 
passade in i deras liv. Själva huvuduppgiften om konserten, konsertdelen, är till för att få fram känslor och 
tankar kopplat till konsertupplevelsen. Jag vill ta reda på vad de definierade som konsertupplevelsen.

I första delen finns det en bakgrundsdel om hur designsonden kan användas och sedan är det en presentation 
om vem jag är som genomför den här studien. Sedan är det en presentationsdel som heter om mig, där 
deltagarna får presentera vem de är. I presentationen om dem är det snabbfakta om var de bor, yrke och 
att beskriva en konsert de minns. Sedan kommer musikdelen som fick heta musik för dig som består av tre 
uppgifter. Den första uppgiften går ut på att ringa in eller skriva egna ord de kopplar till Musik, den uppgiften 
är till för att ge en bild av hur de ser på musik och vad musik betyder för dem. Nästa övning handlar om 
klassik musik där de antingen kan rita, skriva eller göra ett bildkollage om vad de kopplar ihop med klassik 
musik. I den uppgiften får jag en bättre förståelse för vad klassik musik betyder för dem samt hur de ser på 
klassik musik och vilka kunskaper de har om området. Nästa uppgift välj klassikt stycke och tipsa om en bra låt 
då deltagarna väljer ut ett klassikt stycke som de vill berätta om samt tipsa om en icke klassisk låt, Alla dessa 
uppgifter ger en uppfattning om vilken relation de har till musik. Sedan är det en allmän uppgift som heter tre 
snabba som är till för att få en känsla av hur de mår just den dagen samt för att se hur deras liv ser ut.

Sedan är det själva konsertdelen, som finns med för båda konserterna. Först är det en förväntningsskala där de 
kan markera vilka förväntningar de har innan konserten och till förväntningsskalan finns dagbok. De ska i 
den beskriva varför de har de förväntningar de har. Detta gör deltagarna innan konserten. Efter konserten 
har deltagarna fått i uppgift att fylla i hur förväntningarna uppfylldes på förväntningsskalan. Den ger en 
bra riktlinje för hur konsertupplevelsen var. Och det går att snabbt titta på som en parameter. Sedan är det 
dagbok igen, där de mer beskriver varför de tyckte som de tyckte om konserten. Där får de även berätta om 
konsertupplevelsen. I beskrivningen går det att utläsa vad de finner viktigt och vad som skulle kunna ingå i en 
konsertupplevelse. Därefter är det en uppgift där de får välja ett musikord för att summera konsertupplevelsen 
som helhet och beskriva varför, vilket gör att de får reflektera över varför de tyckte som de gör. Sedan är det tre 
snabba om konsertupplevelsen tre bra och tre dåliga saker om konsertupplevelsen vilket också snabbt kan visa 
på vilka delar som deltagarna tycker en konsertupplevelse innehåller och vad som de uppskattar och inte. Sista 
sidan är en påminnelse om när de ska öppna nästa del vilket är dagen innan konsert två.

Nästa del som är konsert två innehåller en beskrivning om hur designsonden ska användas. Sedan kommer 
upplevelseuppgiften, upplevelser som innehåller tre uppgifter. Upplevelsedelen är till för att få en uppfattning 
om hur deltagarnas vardag och helg ser ut och vad de finner viktigt i livet. Uppgifterna är också till för att 
få en uppfattning om vad de gillar att göra på dagarna. Först kommer en igenkänningsuppgift som är tre 
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snabba vilket var tre bra och tre dåliga saker som hänt under dagen. Genom att ha liknande uppgifter går det 
att se ett mönster om vad de tycker om att göra och vad de tycker är bra och dåligt. Sedan är det en lite längre 
skrivuppgift upplevelse idag, där de får beskriva en händelse de varit med om under dagen. Sista uppgiften handlar 
om att jämföra tre olika kulturella aktivetrar, bio, teater, populärkonsert med Norrköpings Symfoniorkester, vad 
ser de för likheter och vad ser de för skillnader mellan dessa. Denna uppgift heter olika upplevelser.

Jag ville att formspråket på designsonden skulle spegla det formspråk som Symfoniorkestern har för att 
skapa igenkänning.  Jag använde mig av liknande bilder och färger som ifrån generalprogrammet 2012/2013 
som är kopplat till de tre konserterna för att få dem att reflektera över konserterna och minnas händelserna 
under konsertupplevelsen. Designsonden lämnades ut på informationsmötet och jag fick tillbaka dem vid 
intervjutillfället efter att deltagarna gått på konsert. 

Figure 8: Designsonden
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3.2.2.2 App

Inför fältstudien gjordes ett antal förberedelser som till exempel teststudien. En genomgång av appen och 
plattformen gjordes med en kontaktperson på Ethos. På plattformen finns något som heter project där jag 
skapat ett projekt kopplat till denna studie. Alla deltagare i studien är kopplade till plattform och där går det 
att skapa en profil, blogga och föra en dialog med deltagarna. Det var endast jag som hade tillträde att se alla 
deltagares objekt. 

På plattformen finns något som heter task vilket är de uppgifter som deltagarna fick i uppgift att genomföra. 
Sedan finns något som heter tags, de är ord som deltagarna själva taggat till bilden. Uppgifterna som 
deltagarna genomförde skickades till plattformen i form av olika objekt till exempel bilder och filmer. På 
plattformen är det möjligt att byta uppgifter samtidigt som studien genomförs eller ta bort uppgifter. På 
plattformen rekommenderar Ethos att max ha sex uppgifter samtidigt i ett projekt. Om deltagarna aktiverar 
GPSen går det att få information om till exempel plats och tid för när uppgifterna genomfördes. Sedan finns 
det också olika filteringsverktyg på plattformen som kan användas för att till exempel filtrera efter deltagare. 

De uppgifter som valdes var uppgifter där deltagarna antingen skulle fotografera eller filma och sedan skriva 
en kort beskrivning till. Det var tio deltagare i studien som valde att använda sig av appen Ethos. Det var 
både abonnenter och studenter/ungdomar som använde appen. Det var sju ungdomar/studenter och tre 
abonnenter. Inför fältstudien startades en studie upp på plattformen där jag registrerade alla deltagare. För 
att alla deltagare skulle få samma instruktioner om hur de skulle dokumentera för att de lättare skulle komma 
ihåg vad de skulle göra under konserten skapade jag därför ett instruktionspapper med de olika stegen som 
jag ville att de genomförde per konsert. Instruktionerna var indelade i två delar, information om studien samt 
en utförligare beskrivning av hur dokumentationen skulle gå till. Sedan fanns en kort stegvis beskrivning 
av hur en uppgift kunde genomföras. De instruktioner deltagarna fick var att genomföra fyra uppgifter per 
konsert och uppgifterna var följande:

•	 1 Förberedelse hemma inför konsertbesöken 

•	 2 Invänta i lokalen på att konserten ska börja

•	 3 Pausen

•	 4 Efter konserten, hur var konsertbesöket? 

Figure 9: Ethos gränssnittsbilder
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3.2.2.3 Automatisk kamera

Inför fältstudien med deltagarna träffade jag företaget Memoto vid några tillfällen för att lära mig om hur 
den automatiska kameran kunde användas i studien. Sedan testades en automatisk kamera i teststudien 
för att få en känsla av hur en automatisk kamera fungerar och för att se hur den skulle kunna användas av 
deltagarna. Eftersom den automatiska kameran fortfarande var i utvecklingsfas så skulle jag få veta inför varje 
konsert hur många automatiska kameror jag skulle få låna. Det var viktigt att minst en deltagare använde en 
automatisk kamera två gånger, precis som för de andra två teknikerna. Detta för att kunna se samband och 
se om det skiljde sig för en deltagare för de olika konserterna. Deltagarna som använde den automatiska 
kameran behövde inga förberedelser utan de fick den automatiska kameran på plats innan och lämnade den 
åter efter konsertkvällen. På informationsträffen frågade jag några deltagare i studien om de skulle kunna 
tänka sig använda en automatisk kamera under konserten och utifrån de som tackade ja valde jag sedan ut 
några som fick använda den automatiska kameran. Ett konto skapades på tjänsten som fortfarande var under 
utveckling för den automatiska kameran, där jag sedan skulle kunna lägga över filerna från konserterna I 
tjänsten fanns det olika funktioner som att tjänsten väljer ut de bästa bilderna enligt tjänsten samt att det gick 
att få ett slags flöde över bilderna som tagits. Jag fick även under fältstudien tillgång till appen där det även var 
möjligt att se ett tidsintervall och flöde av bilderna som tagits samt få gps på var bilderna tagits. 

Figure 10: Memotokamera
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3.2.3 Upplägg studien

Studiens upplägg var först att alla deltagarna skulle gå på tre konserter för att få deltagarnas upplevelse. Sedan 
såg jag att det var för få konserter under den tidsperioden för att deltagarna skulle hinna gå på tre konserter. 
Därför blev det bestämt att deltagarna skulle gå på två konserter istället för tre. Jag hade kommit fram till 
att en konsert skulle vara för lite då jag ville se ett upprepat mönster. De konserter som gavs under denna 
tidsperiod var en populärkonsert, två ordinarie konserter och en öppen repetition. Det gav en bra blandning 
av konserter att välja mellan. Deltagarna fick välja mellan dessa fyra olika konserter att gå på: Ola Salo, Öppen 
repetition, Förvillelser samt Jurowski. Det var ingen av deltagarna som valde att gå på öppen repetition. Sedan 
fick de välja hur de ville dokumentera antingen med mobilen eller med fysiskt material. Hälften av deltagarna 
valde att dokumentera med fysiskt material och hälften använde app. Sedan var det tre personer som använde 
en automatisk kamera, varav en deltagare använde den två gånger. Sedan var det två deltagare som använde 
den en gång var. 

Inför studien skedde ett informationsmöte då jag fick möjlighet att träffa alla deltagare innan hela studien 
drog i gång. Infomötets syfte var att ge möjlighet för deltagarna att träffa mig, ge information om studien 
och svara på frågor om studien. Jag hade inför informationsträffen förberett ett formulär till deltagarna vilket 
var kontaktuppgifter, den typ av dokumentation de vill göra och ett datum för när de skulle kunna ses för 
en uppföljningsintervju. Jag berättade att uppföljningsintervjun var till för mig för att förstå djupare vad de 
tyckte om konserterna och för att skapa förståelse till det material de skapade under tiden. Jag frågade några 
deltagare under informationsträffen om de kunde tänka sig att jag följde med dem under en konsertkväll. Så 
under fältstudien genomförde jag deltagande observation med en abonnent, en student och två ungdomar. 
Abonnenten använde sig av designsond och ungdomarna och studenten använde sig av app. Agar (1996) 
säger att observation och intervju hör ihop och interagerar med varandra. Genom att observera människor 
går det att lära sig saker som inte går att få ut enbart genom att prata med dem. För att verkligen lära sig något 
om människorna är det också viktigt att prata med dem om händelsen (Agar, 1996). 

Under informationsträffen berättade jag för de deltagare som valt att använda designsond att den var tänkt att 
de skulle börja skriva i dagen innan första konserten. De deltagare som skulle dokumentera med app fick en 
genomgång av hur appen fungerade och praktisk information om hur de skulle dokumentera. 
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4 Resultat
I denna del beskrivs resultatet av de fyra konserterna som deltagarna gick på i studien. Sedan genomfördes 
uppföljningsintervjuer som bestod av två olika upplägg beroende på vilken teknik deltagarna valt för 
dokumentationen.

4.1 Konserterna

Alla deltagare hade fått i uppgift att gå på två konserter av fyra möjliga utspridd över en tidsperiod på några 
veckor. Ingen av deltagarna valde att gå på öppen repetition men jag valde att gå på den konserten ändå för 
att passa på att observera hur miljön kan påverka konsertupplevelsen. Konserterna var följande: 

1. Ola Salo

2. Öppen repetition av Förvillelser 

3. Förvillelser

4. Jurowski 

Jag delade ut den automatiska kameran till några deltagare vid varje konserttillfälle innan vid entrén. De 
som använde designsonden hade fått i uppgift att lämna den vid uppföljningsintervjun. De med appen 
skickade bilder och filmer på plattformen direkt under konsertupplevelsen. Jag genomförde en deltagande 
observation vid varje konserttillfälle, då jag följde en eller flera deltagare. Detta gjordes för att få insikter om 
vad deltagarna gör och för att få en förståelse och få möjlighet till att se saker som de kanske inte skulle uttala 
direkt. Jag valde även att fota deltagarna under konserterna för att dokumentera hur de använde de olika 
teknikerna. Efter konserten befann jag mig vid entrén efteråt om deltagarna undrade över något och för att 
samla in automatiska kameran efter konserten. 

Figur 11: Bilder konserthuset 
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4.1.1 Lärdomar av teknikerna

I tabellen visas olika insikter om de tre teknikerna som uppkom under fältstudien. 

konserter designsond appen automatisk kamera

Iakttagelser Deltagarna står på olika ställen i 
lokalen och genomför uppgifter-
na. Jag ser en deltagare stå avsides 
från folkmassan.

Två deltagare vill fota dirigenten 
under konsert.  De pratar om att 
det inte är tillåtet att fota, men 
försökter i smyg. 

Ser en deltagare filma salongen 
inför konserten.

Två deltagare hängde den på halsmynnin-
gen på tröjan
 
En hängde den på halsduken. 

Funderingar En deltagare ringer och 
frågar om en uppgift i 
designsonden. 

En deltagare berättar att denne 
glömt bort att göra en uppgift, 
och hade istället gjort den vid ett 
senare tillfälle.

Hör en kommentar 
”visst ja vi skulle ju fota någon-
ting.”

Ska bli intressant att jämföra bilderna 
mellan automatiska kameran och appen 
Ethos, om bilderna som tas kommer visa 
samma saker eller om automatiska kamer-
an kommer visa andra delar. Två deltagare 
nämner att de läst om den automatiska 
kameran i tidningen. Artikeln har fått en 
deltagare att fundera över etik och moral. 
Den andra deltagaren berättar att det var 
spännande att få ha använt den. 

Skulle deltagarna hanterat den annorlun-
da, om de fått ladda upp bilderna själva 
inför uppföljningsintervjun?

Uppladdning Efter första konserten hade alla 
deltagare, förutom två skickat 
olika bilder och filmer till plat-
tformen.

Sammanlagt för alla tre konserter 
fördes det över fler objekt för 
varje konsert. Däremot var det 
individuellt färre objekt för delt-
agarnas andra konsert jämfört 
med den första de gick på.

Det gick att få ett helt flöde av konsert-
upplevelsen från en automatisk kamera nr 
1. De andra automatiska kamerorna som 
användes under studien, kunde inte få 
fram samma flöde som den.

Problem Ingen hade bockat i uppgift 4 
.(Efter konserten, hur var kon-
sertbesöket?) De har genomfört 
den men inte bockat i.

Tre deltagare hade problem att 
skicka objekt till plattformen. Det 
var en progressbar som snurrade 
(två av dessa hade lånetelefon)

Många bilder är svarta och grå
(kan bero på bugg eller att kameran blev 
dold)

Jag hamnar på några bilder då jag genom-
för deltagande observation med en av 
deltagarna

upplägg Jag laddade över objekten från 
de två lånetelefoner som haft 
problem. Det hade inte gått att 
föra över objekt när telefonen var 
i viloläge. 

För den tredje telefonen som 
haft problem, tittade vi på doku-
mentationen i telefonen under 
uppföljningsintervjun.

Efter konsert ett får deltagarna 
noggrannare instruktioner om hur den 
automatiska kameran ska hängas för 
att minimera att det blir problem med 
bilderna. 

Figur 12: Lärdomar av teknikerna
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4.1.2 Konsert 1 Ola Salo

Den första konserten var en populärkonsert med Ola Salo tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester. 
Inför konserten mötte jag upp en kontaktperson som lämnade över två automatiska kameror till mig. 
Konserten startade klockan 19:00 och pågick till ca.21:30. Det var sammanlagt 13 deltagare som skulle gå på 
konsert 1. Jag väntade i entrén en timme innan för att dela ut biljetter och instruerade om teknikerna till de 
som behövde mer information. Under konserttillfället genomförde jag en deltagande observation med Mia 
som är student och deltagare 4. Både Mia och deltagare 5 använder app och fick också använda en automatisk 
kamera under konsertupplevelsen. 

4.1.2.1 Observation student 

Mia är en av personerna som är med i studien om konsertupplevelsen. Hon har valt att dokumentera med 
hjälp av appen. Mia anländer till konserthuset klockan 18:30. Jag frågar hur det har gått med appen för hon 
använder en lånetelefon. Mia berättar att det inte gått att skicka iväg filmer som hon spelat in. När vi sitter 
vid entrén upptäcker Mia att det är garderoben, hon är lite förvånad över att hon behöver hänga in sin jacka 
i garderoben. Mia går i förväg för att hänga in jackan samt för att gå på toaletten. Hon kommer tillbaka efter 
en liten stund och är lite upprörd över att garderoben kostar pengar. Hon berättar att hon inte heller kunde 
hon gå på toaletten, eftersom det behövs en konsertbiljett för att komma in till den delen.

När jag har delat ut alla fribiljetter går vi tillsammans till garderoben istället. Mia säger till mig att hon inte vill 
lämna in sina väskor. Det har börjat samla sig massor av människor vid garderoben. Det är en lång kö från 
dörren till garderoben som ligger ungefär 10 meter framför. Det är ett stort folkhav som rör sig i rummet. 
Klockan börjar närma sig 19 det är 10 minuter kvar och kön rör sig knappt. Därför börjar en ur personalen 
ropa ut att kön ska röra sig inåt för att det ska gå snabbare. 

När Mia lämnat jackan hittar vi varandra och börjar närma oss området där biljetten ska rivas. Vi står och 
väntar på en signal från konsertvärden som river biljetter men denne gör inget. Tills värden säger: ”Jag vill 
bara se att det står Ola Salo så gå nu”. Vi börjar gå in i lokalen och förbi henne. Då hör vi utrop om att det är 
andra ringningen och att det är dags att gå in till platserna. Vi stannar upp en stund och Mia tittar på sin biljett 
och säger vi ska upp där vid trapporna för att komma till balkong 3 som vi ska sitta på. När vi går upp för 
trapporna säger Mia att det var väldigt kallt där borta vid entrén. Hon kommenterar också att vi sitter väldigt 
högt upp. Att det är en lite speciell känsla att sitta så högt upp. Vi sitter snett upp och våra platser är bredvid 

Figur 13: Bilder konsert 1 
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ljusteknikerna. Vi har ett slags staket runt våra platser eftersom det är högt upp. När vi sätter oss frågar Mia 
hur länge konserten är och jag säger att jag tror den är till klockan tio. Det är dämpad belysning i lokalen där 
våra platser är det är däremot upplyst för orkestern och kören som sitter på scenen. Vår rad är kanske runt 20 
platser och sedan är det två ljusteknikerna bredvid våra platser. De styr ljusmaskiner för att få ljus på Ola Salo. 

När det är paus tar Mia med sig sina två tygväskor och vi går ut från salongen, där möter hon två vänner 
som också är på konsert. De pratar en stund tills Mia säger att hon måste gå på toaletten eftersom hon inte 
hann det innan konserten. Vi går nerför trapporna och efter att vi gått två våningar säger hon det kanske 
finns toaletter på detta plan.  Det är stängt så vi går ner till den våning där det var café och bar. Där har det 
samlat sig människor överallt. Mia säger att det brukar finnas toaletter därborta vid cafébaren som är lite 
längre bort. Hon tycker att det är mycket folk där och föreslår att vi borde gå nerför nästa trapp, där det finns 
mycket toaletter. Detta våningsplan har en mer dämpad belysning och det har bildat sig en kö in till damernas 
toaletter. Det står ungefär 20 personer före i kön. 

När Mia är på väg in till toaletten säger hon ”jag skulle ju ha filmat toalettkön” Sedan på väg ut visar hon hur 
sjögräsdansen ser ut som hon tyckte Ola Salo dansade under första konsertdelen. Hon berättar att hon talat 
om för sina föräldrar att hon skulle på konsert med Ola Salo. Då hade hennes mamma sagt kanske skulle vi 
gå på den konserten också: Då hade hennes pappa sagt ”nä verkligen inte”.  Hon säger också att hon tänkt 
på och undrar vad hennes pappa hade sagt om han gått på denna konsert ”han skulle sagt att Ola Salo gjorde 
sjögräsdansen och att visualiseringen på väggen såg ut som en skärmsläckare från 90-talets datorer”. Utanför 
toaletterna bestämmer Mia sig för att göra uppgift tre, som är att berätta vad som händer i pausen. Hon spelar 
in en film om hennes upplevelse av första delen av konserten, pratar om toaletterna och att hon gärna skulle 
vilja ha en kopp kaffe. Hon säger till mig efter att hon spelat in klippet att eftersom hon inte vet hur lång 
pausen är vill hon inte köpa något för pausen kan vara slut nu.

Mia berättar i pausen att hon tidigare spelat flöjt och varit med i sportlovsorkester. Sedan har hon spelat med 
hemvärnet, här i Louis de Geer. Hon har stått på scenen här några gånger både för att sjunga och spelat. Det 
är mer vanligt för Mia att stå på scenen än sitta i publiken. Hon säger i pausen att konserten hittills inte gett 
henne gåshud men att kören var bra. Hon berättar innan konserten ska börja att en av personerna i kören 
förmodligen är hennes gamla lärare som hon haft tidigare. Under konserten sitter Mia lutad mot väggen och 
i skräddarställning med skorna av. Hon sitter bekvämt och skönt. Det är nästan så skönt att hon skulle kunna 
somna berättar hon efter att konserten är slut.

Efter konserten säger Mia att andra delen var bättre och när vi är på väg ner för trapporna frågar hon mig hur 
mycket klockan är. Jag berättar att den är 21:35. Då säger hon att hennes tåg snart går så att hon inte kommer 
hinna med det. Jag säger vi kan ju skynda oss igenom folkhavet som är framför oss till garderboen, men hon 
säger att det inte är lönt. Hon säger att hon lika gärna kan sitta i entrén och vänta tills nästa tåg går som är 
klockan 23. Jag följer henne till garderoben och vi hämtar våra jackor.

4.1.3 Öppen repetition av Förvillelser

Det var ingen som valt att gå på den öppen repetition men jag valde ändå att gå dit för att få en bild av vad 
en öppen repetition är samt för att jag efter den skulle träffa podieinspicient för att bland annat se hur det 
fungerar backstage på en konsert
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4.1.3.1 Observation öppen repetition 

Jag går in i lokalen och följer några andra besökare som också är på väg till den öppna repetitionen. När jag 
närmar mig garderoben funderar jag på om det kostar och om jag ska hänga in jackan eller inte. Det hängde 
endast några kappor i garderoben så jag väljer att tolka det som att det är okej att ta med jackan in i salongen. Jag 
funderar över om det är besökare till den öppna repetitionen som hängt in jackorna eller om det är något annat 
arrangemang som pågår samtidigt. Det brukar nämligen pågå flera evenemang samtidigt i huset. Under Ola Salo 
konserten var det också andra evenemang i gång  
 
Vid trappen till salongen möter jag en av värdarna som har koll på alla besökare. Jag träffar även på 
kommunikationschefen som står i trappen på väg in till salongen. När jag har pratat klart med henne har det 
samlats människor i en klunga framför mig vid ett bord. Det står en värd där med en mängd papper som jag 
inte ser vad det är. Värden berättar snabbt för mig att det är en utlottning av två biljetter för konserten på lördag 
och vinnare dras efter konserten. Jag går förbi bordet och in till salongen. Det sitter redan ett antal personer i 
lokalen, mest äldre personer. Alla får plats på parkettplats och det är ungefär hälften av platserna som är tagna. 
Skolungdomarna som kom in samtidigt som mig sitter på en rad framför mig i olika grupper. En man framför 
mig sitter med ett programblad och prickar i kalendern. Han läser även om dirigenten som håller i repetitionen.  
 
Musikerna börjar anlända in i lokalen och sätter sig ner. Konsertmästare ger signal om att börja stämma och 
sedan en liten kort stund senare kommer SONs kommunikationschef  och meddelar att alla är välkomna till 
repetition och hon berättar kort om de regler som gäller. Det är en öppen repetition och att orkstern arbetar 
under denna timme som det är repetition. Behöver någon av publiken gå tidigare får denne göra det men i 
så fall smyga ut genom dörrarna. Hon beskriver vilket verk det är som ska spelas och ur vilken symfoni och 
att musiken vi hör kommer spelas på lördag på konserten. Sedan kommer dirigenten in. Dirigenten hälsar på 
konsertmästaren och det är en hjärtlig stämning .Hon pratar även till publiken och berättar hur det ska gå till. 

I lokalen finns det en dirigentstol utsatt på podiet som dirigenten använder då och då. Jag märker att alla i 
orkestern har vanliga civila kläder på sig och det går att följa hur orkestern kreativit arbetar under timmen. 
Musikerna i orkestern upplevs av mig som avslappnade. Dirigenten leder och säger vilka olika delar som hon vill 
gå igenom och avstämmer med konsertmästaren om det är något mer. Personer ur orkestern testar olika sätt att 
spela och lyssnar av om andra i orkestern snappar upp det eller om dirigenten gillar det. Under timmen pratar 
hon med de olika stämmorna och säger vilken stämma som ska göra det ena eller det andra. 

Det är mycket termer crescendo, mezzoforte, forte med mera och jag märker att jag blir nyfiken att läsa mer om det för 
att få en bättre förståelse av orkestern. Jag kan se de mönster som musikern berättade om i intressentintervjun 
till exempel att om en musiker i stämman längst fram ändrar i noterna så gör alla som sitter bakom denne också 
det. Dirigenten berömmer och påpekar olika stycken som vissa stämmor eller hela symfoniorkestern behöver 
öva på. Hon nämner hur hon vill att något ska låta genom att nynna och sedan spelar någon ur orkestern detta 
för att se om musikern tolkat dirigenten rätt. 

Timmen för mig går fort och jag uppslukas av en värld som jag befann mig i för fem år sedan då jag själv spelade 
viola i en orkester. När jag inte befunnit mig i denna värld på länge är det som ett sug som kommer fram. Det 
är spännande att få följa med på en repetition. Det känns mer nära och intimt på något sätt då jag hör dem 
interagera med varandra med kroppspråk och tal.
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4.1.4 Konsert 2 Förvillelser

Förvillelser började klockan 15:00 och pågick ungefär fram till 16:15. Det var tolv deltagare som sagt att de 
tänkt gå på konserten varav tio dök upp, då två fick förhinder. Jag hade fått tillgång till en automatisk kamera 
för denna konsert och den delades ut till en av deltagarna som använde den på förra konserten. Det var bra 
att träffa alla deltagarna för att dela ut fribiljetter innan konserten, för det blev ett sätt att lära känna dem och 
deltagarna får se att andra deltagare är med i studien. En av deltagarna kommenterade att det var bra att det 
var en spridning på åldrarna, för att en som är äldre kan ha ett annat krav än yngre. Sedan genomförde jag 
den deltagande observationen med deltagare 15 deltagare 16 och deltagare 4, vilket var två ungdomar Tina 
och Denise samt studenten Mia. Alla tre använder app för att dokumentera konsertupplevelsen.

4.1.4.1 Observation Ungdom/student 

Inne vid entrén träffar jag på en deltagare i studien som ska gå på kvällens konsert. Deltagaren berättar att 
hennes intresse för klassisk musik uppkom av att hennes barn spelat mycket musik och att det var så hon 
börjat lyssna på det. Hennes sällskap dyker upp men de väntar lite för de tycker att det är lite för tidigt att gå 
in, en halvtimme innan. Jag funderar på om de vet om att konsertintroduktionen finns, eller om det vet om 
den och inte vill gå. De frågar mig om jag vet hur länge de spelar. En av deltagare en abonnent går iväg innan 
halv för det är konsertintro som denne inte vill missa.

Vid entrén mötte jag upp Tina, Denise och Mia. Tina berättar att hon ser en person hon känner som går förbi 
som också ska se konserten. Denne person går i en parallellklass och går estet på hennes skola. När de går 
iväg till toaletten märker de att de behöver betala en avgift på 20 kr för att lämna in jackorna i garderoben. De 
kommer snabbt tillbaka och frågar om vi har kontanter de kan låna. Då säger deras kompis att det går nog 
att ta ut pengar. De går iväg till baren och tar ut pengar. De får sina biljetter för att kunna genomföra detta. 
När de kommer tillbaka säger Tina att det var skönt att gå på toaletten. De tyckte det var konstigt att det var 
en obligatorisk garderob. Jag ser att alla lappar till garderoben har olika färger men det är inte färgkodat på 
väggen där bokstäverna står, utan endast på lapparna.

Tiden går och snart är det dags att gå in, då träffar jag på två av deltagarna som är abonnenter som har egna 
biljetter. Jag lämnar över den automatiska kameran som en av deltagarna ska använda sig av. Abonnenten 
säger att det var intressant att det var en artikel idag om den. En av deltagarna som använde en automatisk 
kamera förra konserten tycker att det var häftigt att få ha använt en sådan. Tre personer som skulle fått 
fribiljetter dyker inte upp och andra ringningen utropar att det är dags att gå till sina platser. Tina och Denise 

Figur 14: Bilder konsert 2.
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säger att de behöver gå nu och jag tar mina saker och går med dem. En tredje deltagare, Mia, hänger på som 
känner de andra två deltagarna. På väg in i lokalen vänder de sig om och blir osäkra var de ska sitta. Vi följs åt 
till platserna. 

Vi sätter oss ner och inväntar att orkestern ska dyka upp. Tina och Denise är fascinerade av dirigenten som 
hoppar och rör sig och viftar på scenen med pinnen både framför och bakom sig. Denise, Mia och Tina 
pratar om att det verkligen skiljer sig var ens platser är i salongen och att det var bra platser som de fått nu.  
Denise berättar att hon satt högt upp när hon såg Ola Salo. Jag får en helt annan inblick när jag sitter närmare 
orkestern, det blir en annan närhet. På förra konserten när jag vi satt på balkong så var det ett längre avstånd 
och det gick inte att se alla detaljer som är möjliga att se nu på nära håll. 

Under första delen av konserten ser jag en av musikerna tappa sitt hakstöd och fortsätter spela utan det. Detta 
hade jag inte kunna se om vi suttit där vi satt på förra konserten. Efter första stycket går dirigenten ut och 
kommer in igen för att få applåder. Det sker en omdukning av podieinspicient och ett notställ ställs fram för 
trumpetsolisten. Solisten står vänd mot publiken medan alla andra i orkestern sitter på sidan. Musikerna med 
blåsinstrumenten står vänd med ansiktet mot publiken. Dirigenten står vänd mot orkestern. Det går att se 
på kroppsspråket att solisten är lite nervös och efter första delen ler han mot dirigenten som ler tillbaka. Det 
syns att de pratar med varandra och sedan drar nästa stycke igång. När första delen är slut går både solisten 
och dirigenten ut för att sedan komma in igen. En värd kommer in med blommor till solisten och dirigenten 
pekar på vissa utvalda i orkestern, att ställa sig upp för att få applåder. Sedan ger dirigenten tecken när alla i 
orkestern ska ställa sig upp för att få applåder. Dirigenten ber även en person ur publiken att komma upp för 
att få applåder. Dirigenten kramar om solisten vilken jag inte sett tidigare dirigenter gjort. 

Tina, Denise och Mia funderar över vem kvinnan var som fick komma upp och de pratar om att det är många 
saker som sker, som de inte förstår. De funderar över vem kvinnan var. Denise och Tina kommenterar att 
dirigenten var kort jämfört med solisten och de kommenterar att dirigenten och solisten går in flera gånger 
för applåder. Det är svårt att hänga med säger de. De menar på att det är ritualer i kyrkan också men dessa 
hänger de med på. De funderar på om kvinnan kanske var en producent. När de inte vet vad som händer får 
de inte med helhetsupplevelsen.

På väg ut från pausen ska Denise gå på toaletten och vi hänger med. Tina och jag står och väntar utanför. 
Tina kommenterar på väg ut från salen att det finns en godisautomat vilket hon tycker är bra.  Jag frågar om 
Denise och Tina om de gått på konsert tidigare och de säger att de bara gått med skolan. Denise frågar mig 
om Ola Salo räknas, för det gick hon på förra veckan.

I pausen pratar vi om att Mia och Tina nästan somna. Tina tyckte det var lite pinsamt för hon ville inte somna 
men var nära. Mia säger att på dessa konserter tycker hon inte det är pinsamt att somna. För henne blir det en 
bättre upplevelse att endast lyssna och inte se och om hon blundar får hon också en upplevelse. Tina berättar 
att hon som spelar teater och att där somnar hon inte lika lätt för det händer andra saker. Tina menar på att 
hon är stressad när hon kommer till salongen men blir avslappand när hon sätter sig. Det är därför det är lätt 
att somna. Mia vill att vi går till våra platser igen för det är kallt i lokalen. De andra tycker också det är kallt. 
När vi sitter och väntar, tar Denise upp sin biljett och säger att i ett visst ljus när hon vinklar biljetten står det 
ticnet. Under pausen innan hade vi mest stått och pratat sedan hade Denise, Mia och Tina genomfört sina 
uppgifter.

Tina och Mia pratar om jaget och viet och att precis som teater är en orkester vi. De tyckte det var intressant 
att dirigenten lyfte fram vissa personer för applåder tidigare innan paus och de funderar på om dessa gjort en 
bra prestation. Alla tre kommenterar att det är kallt i lokalen och Mia säger att hon försökte sitta på händerna 
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under konserten för värme men att det inte hjälpte. Denise och Tina vill ta kort på dirigenten för att de tycker 
hon är häftig och de kommenterar att det borde gå om de kör utan blixt.

När sista delen av konserten är spelad reser sig vissa upp och mer applåder sker Tina funderar på om de 
ställer sig upp för att de tycker det är bra eller om det är för att de vill gå hem. Dirigenten får blommor av en 
värdinna. Dirigenten i sin tur ger bort dem till en manlig musiker i orkester. Det går att se hur glad han blir 
och han tackar dirigenten med ett leende. Tina funderar på om blommorna var till denne i orkestern eller 
om det var dirigentens som hon gav bort. De har svårt att hänga med i svängarna. De säger att de applåderar 
mycket att de behöver ligga i träning för att klara av att applådera så mycket.

På väg ut frågar Denise Tina om hon fått någon bild av dirigenten ännu och hon sa nej. På väg ut blir det en 
köbildning och Tina tycker de ska vänta så länge, medan Denise tycker de går att pressa sig fram i folkmassan. 
Vid garderoben säger vi hej då. 
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4.1.5 Konsert 3 Jurowski

Sista konserten Jurowski sker på en torsdagskväll klockan 19 till 21:30. Det var femton deltagare som tänkte 
gå på konserten varav en av dessa fick lämna lokalen på grund av allergi. Det blir Elinor, deltagare 12 som är 
en icke abonnent och använder designsond. Elinor fick använda en automatisk kamera för att se hur dessa 
två tekniker kan användas tillsammans. En deltagande observation sker med deltagare 10, Ragnhild som är 
abonnent och använder designsond för att dokumentera konsertupplevelsen. Många av deltagarna dyker upp 
senare än inför de första konserterna. De flesta deltagarna dyker upp ungefär 25 minuter innan konserten. 

4.1.5.1 Observation Abonnent 

Klockan är strax före 18 och jag befinner mig i konserthuset. Det sitter redan en deltagare där, Elinor, 
och väntar och vi pratar en stund med varandra. Hon berättar att hon brukar få tips från en vän som är 
med i SON om när det är bra att gå på konserter. Elinor brukar även ta med sig sin man. Vi pratar bland 
annat om skillnad mellan män och kvinnor, vad gäller dessa typer av evenemang som konsert eller kultur 
överhuvudtaget. Det är oftast kvinnor som deltagaren pratat med som tagit initiativ till att gå. Det händer 
tillfällen så klart som hennes man tar initiativ till detta vilket hon tycker är kul. Elinor går på all typ av 
kulturevenemang och tycker även om att gå på andra typer av konserter och se film på bio. 

När vi sitter här slås jag av den mötesplats som vi sitter vid. Det är här som många möts upp och går in 
tillsammans. Det är inte borta vid garderoben och efter att biljetten lämnats in utan här. Det är många som 
kommer och går och håller utkik efter vänner eller bekanta som de ska gå med. Elinor pratar om att hon 
strax ska gå iväg på konsertintroduktionen som hennes vän tipsat om ska vara bra. Hon beger sig in i lokalen. 
Lokalen som vi befinner oss i är avlång i sig och garderoben finns på vänster sida i lokalen.

Deltagaren som jag ska följa med under kvällen dyker upp, Ragnhild. Vi pratar lite kort om att jag tänker sitta 
bredvid henne och ger henne en biljett. Hon beger sig in och säger vi ses vid platserna. Klockan är 18:45 och 
jag lämnar över den automatiska kameran till en deltagare i studien, som är en icke abonnent i medelåldern. 
Hon har på sig en sjal och jag säger att det inte kommer fungera att ha på sig den, eftersom att sjalen kommer 
skymma den automatiska kameran, att ta upp det den ska. Hon har med sig en vän och de beger sig iväg. När 
jag beger mig in till salongen tar jag mig förbi ungefär åtta personer för att komma till min plats. 

I första delen av konserten är det en omdukning på scenen och av instrumenten. Det är inte längre svarta 
tygstycken längst väggen rakt fram utan nu syns träets färg överallt på scen. Orkestern är på plats och 

Figur 15: Bilder konsert 3.
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personen som spelar harpa sitter på en annan sida än förra konserten som jag var på. Nu sitter hon på vänster 
sida. Konsertmästaren gör ett tecken med fingret och alla stråkar börjar stämma instrumenten. Efter en liten 
stund dyker dirigenten upp. Han är en bredaxlad man med en svart rock och vit skjorta. Han går med en käpp 
på scenen. Han bugar sig för publiken och hälsar på konsertmästaren. Dirigenten ställer sig på podiet och 
gör tecken till orkestern och första delen börjar. Jag sitter i mitten av salen på parkett och kommer närmare 
orkestern. Det går att se hur alla musiker agerar på scenen En musiker har ett vitt tygstycke på hakstödet som 
han håller i medan pauserna då de tar ner instrumentet.

Dirigentens kroppspråk är små rörelser med händerna. Han håller en pinne i handen som han använder från 
och till. Ragnhild berättar att hon gick på konsert förra helgen och såg en annan dirigent som rörde sig som 
en balletdansös. Hon tycker det är roligt att se hur olika dirigenter arbetar med kroppsspråket. Hon menar 
också på att dirigenten ser ut att ha bra koll på musikerna, för alla musiker har ögonkontakt med dirigenten. 
Ragnhild har köpt ett programblad och berätta att hon inte hann till konsertintroduktionen som hon hade 
tänkt gå på först. Jag ser att det är få personer på de första sex raderna i salongen. Efter att första stycket 
spelats så sänker dirigenten armarna vilket ger ett tecken till publiken att applådera. Dirigenten vänder sig om, 
bugar och ger slängkyssar till publiken och orkestern. 

Han går ut och det görs en omdukning, en flygel rullas in, för nu ska en solist spela. Dirigenten och solisten 
kommer in tillsammans och publiken applåderar. Solisten sätter sig ner och tar ögonkontakt med dirigenten. 
Sedan börjar hon spela tillsammans med orkestern. Flygeln tar upp stor del av scenen vilket gör att från 
den plats som jag och deltagarna sitter på blir orkestern skymd av flygeln. Dirigenten går att skymta bakom 
flygeln. När solisten spelar ser man hur hon rör sig i samklang till musiken och alla musiker har fokus på 
dirigenten. Jag skymtar en musiker som är rakt fram som ser ut att ha tappat något framför sig, för han rör 
stråken på golvet och lämnar sedan detta. Jag kan se hur ett av blåsinstrumentens instrument reflekterar i träet 
på väggen. Jag märker att efter tre konserter tittar jag mer noggrant och mer ingående på musikerna Jag har 
ju själv spelat fiol i flera år, men det var några år sedan nu men jag märker att känslan kommer tillbaka. Jag 
börjar tänka mig in i hur det själv var när jag spelar i orkestern. Jag funderar över vilka stämmor som sitter var 
på scenen, då jag spelade altfiol satt jag bredvid cello. Jag lyssnar lite extra när jag hör altfiol spela solo. Det är 
spännande att se hur de använder stråken i olika stycken och i detta stycke så vinklar de stråken på ett annat 
sätt för att få ett visst ljud. 

Jag börjar också fundera kring var folk i publiken vill sitta och som Ragnhild berättar i pausen, så har hon en 
ordinarie plats på en plats högre upp för då ser hon hela orkestern. Efter första delen av konserten brukar 
hon kolla var det finns lediga platser och sätter sig längre ut i andra delen för att snabbare komma ut ur 
lokalen. 

När första delen är genomförd så visar dirigenten igen med sina armar och släpper dem mot sina höfter 
och publiken applåderar. Dirigenten vänder sig om och bugar med solisten. Han pekar och tar upp vissa ur 
orkestern som har spelat genom en rörelse med handen och dessa musiker ställer sig upp och får applåder. 
De går ut en gång tillsammans dirigenten och solisten och applåderna fortsätter och solisten kommer ut igen. 
Hon får blommor och går in igen sedan fortsätter applåderna och återigen kommer solisten in och tackar för 
att sedan gå ut.

I pausen följer jag Ragnhild ut ur salongen. Hon säger att vi kan gå till baren för där skulle hon träffa upp en 
kompis som är en deltagare i studien. De beställer ett glas vin. En väninna till den andra deltagaren beställer 
juice för hon kör bil. Ragnhild kommenterar att det finns fördelar med att bo nära i staden då de kan beställa 
vin. De står upp framför baren en bit bort och jag frågar om vi ska sätta oss någonstans, och de säger att 
det inte går. Jag ser en läderbänk framför oss som jag gärna vill sitta på men eftersom de väljer att stå kvar 
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gör jag det också. I baren var de stressade och en ur personalen råkade missa lämna växel och lämna ut vin 
till en annan kund. Det är två personer i denna bar. Det står en folkmängd runt baren och det har bildats en 
ansamling runt.

Ragnhild är kompis med Elinor som använder den automatiska kameran, en del bilder som tas är på mig då 
jag står med dem. De frågar mig om när konserten slutar och jag säger runt halv tio. Ragnhild har gått på 
konserter ungefär i 15 åren och hon säger att det borde sluta runt 21:30. Kompisen med den automatiska 
kameran säger att första delen av denna konsert var mycket bättre än förra konserten hon var på. Den gillade 
hon inte alls och hon sa att hon hört fler som inte gillade det. Ragnhild säger att denna konsert är lättare och 
liknar mer filmmusik.

Ragnhild står i kön till baren. Hon berättar att hon oftast förbeställer snacks och dricka till pausen, innan 
på internet för att då har de ett bord fixat och hela pausen går inte åt att stå i kön. När jag står med 
dem framför baren dyker två deltagare upp en som berättar att hon knappt kan vara i lokalen för att de 
serverar jordnötter. Hon kan inte andas de har varit ute och tagit luft men hon klarar inte av det.  Hon 
säger att hon måste åka hem. Den andra deltagaren följer henne ut till garderoben. De frågar mig om vem 
som är dirigent och vem som skrivit styckena och om Jurowski är dirigenten eller kompositören de är 
fundersamma kring detta. Första ringningen sker och de andra två personerna går in. Jag stannar kvar med 
Ragnhild för att hon har lite vin kvar. 

När vi kommer in igen i salongen så har harpan fått byta plats och sitter nu till vänster. Vi pratar om att 
det är lite tomt i salongen och Ragnhild säger att det måste vara tråkigt för orkestern när det är så tomt på 
främre raderna. Ragnhild påpekar att det inte är ofta som hela orkestern spelar i samma stycke som det var 
i första delen vilket är roligt. Jag blir nyfiken på noterna som musikerna har och funderar om utformningen 
och färgerna på noterna ser olika ut för att skilja dem åt? Konsertmästaren ger tecken igen och alla musiker 
stämmer instrumenten. Ett litet tag efter kommer dirigenten och applåderna sker. Han går in med sin käpp. 
Han ställer sig på podiet och bugar. Sedan börjar konserten. 

När andra delen är slut sker applåder igen och dirigenten går ut för att sedan komma in igen han får blommor 
som han ger till en av de kvinnliga musikerna. Han tar upp olika musiker som har haft ett framstående stycke 
eller solo. Ragnhild berättar att han ger tecken med fingret vilka som ska ställa sig upp. Han tar upp en fiol, 
en altfiol, blås och så vidare för att sedan med båda händerna ge ett tecken om att alla i orkestern ska ställa 
sig upp och ta emot applåderna. Vi är på väg ut och deltagare Ragnhild går iväg på toaletten och jag går till 
garderoben. Vi möts sedan vid entrén. 



39

4.2 Intervju med deltagarna 

Sammanlagt genomfördes tjugo intervjuer med deltagarna efter att de gått på konserterna. Intervjuerna 
genomfördes på olika platser där de flesta intervjuerna genomfördes i ett konferensrum. Varje intervju var 
ungefär en timme lång. Jag ville i intervjuerna få en djupare förståelse för det som deltagarna dokumenterat 
i designsonden, appen och automatisk kamera. Intervjuerna hade några gemensamma inledande teman, 
berätta om dig själv, vardag/helg, nöje och konsertupplevelsen och utvärdering. Sedan var det olika upplägg för de som 
använt designsonden, appen och automatiska kameran. Bryman (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer 
ofta innebär att fokus ligger på informantens åsikter och att det är en fördel om intervjun rör sig i olika 
inriktningar. Genom att intervjun rör sig i olika inriktningar kan det visa på vad informanten anser vara 
relevant. Intervjuaren kan följa upp något under intervjun som informanten pratar om. Det är bra med fylliga 
och utförliga svar (Bryman, 2011). Jag skapade olika teman och frågor som kunde vara intressanta att prata 
om. Det var främst i intervjuerna med de deltagare som använt designsond som intervjun rörde sig i olika 
riktningar. Detta kan bero på att deltagaren kunde styra samtalet med hjälp av designsonden. Jag var beredd 
som intervjuare att ställa en följdfråga när jag märkte att deltagaren tog upp något som andra deltagare berört 
för att se om jag märkte något mönster bland deltagarna

Kvale (1997) säger att intervjuaren behöver kunna bygga upp en atmosfär som gör att den intervjuade känner 
sig trygg och kan komma över artighetströskeln.  Det handlar om att på kort tid skapa en kontakt med den 
intervjuade så att personen fritt kan prata om tankar och känslor. Det resultat som går att få ut av en intervju 
påverkas av intervjuarens kunnande, känsla och empati (Kvale, 1997). Inför intervjuerna hade deltagarna 
och jag börjat bygga upp en relation i fältstudien som underlättade att bygga upp en trygg miljö att prata i 
under intervjun. Artigetströskeln kunde också överbryggas eftersom vi redan innan träffats och pratat mer 
informellt innan konserterna. Deltagarna hade också kunnat förbereda sig på vad intervjun skulle kunna 
handla om med hjälp av teknikerna som de använt. 

Figur 16: Intervju med deltagarna 
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4.2.5.1 Designsond

De deltagare som använt designsond hade fått i uppgift att ta med sig båda delarna av designsonden till 
intervjun så att vi skulle kunna gå igenom dem tillsammans. Vi pratade om de olika delarna i designsonden 
och jag fick en djupare förklaring till deras svar. Under intervjun handlade det om att vara öppen och utgå 
ifrån de teman som designsonden innehöll. Det var viktigt att vara beredd under intervjun på att ställa 
följdfrågor om jag såg mönster eller hörde att de tog upp saker som andra deltagare som använt app/
automatisk kamera tagit upp. 

4.2.5.2 Skapa kundresa

Inför intervjun med de deltagare som använt app förberedde jag ett antal frågor som stöd kopplat till 
bilderna/filmerna de tagit: 

- Kan du berätta om denna bild? 

- Hur kom det sig att du valde just den här bilden? 

- Var det något annat som hände som du inte tog med? 

- Hur länge varade denna del? Vilken tid ungefär skedde detta?

- Vad hade du för tankar och känslor?

Som stöd till frågorna hade deltagarna en mall på en kundresa att fylla i som skulle handla om 
konsertupplevelsen. Stickdorn (2011) beskriver att en kundresa visar hur en kund upplever en tjänst. Genom 
att bygga upp en kundresa utifrån det material som deltagarna producerat kan det bidra till att kunderna får 
ett ökat empatiskt engagemang och då i sin tur få fram mer känslor kring upplevelsen (Stickdorn, 2011). De 
olika delarna på kundresan var till för att hjälpa deltagarna att beskriva konsertupplevelen på olika sätt. Jag 
hade inför intervjun lagt allt bildmaterial i kronologisk följd, på så sätt visste jag innan vad som skulle vara 
intressant att fråga mer om. Kundresan var indelad i olika delar: Förberedelse hemma innan, före i lokalen, 
under konsert del ett, paus, under konsert del två, efter konsert, senare hemma eller ute. Deltagaren fick i uppgift att 
placera in sina bilder och texterna på kundresan. Jag bad deltagarna att välja vilken bild som togs vid vilken 
del under konserten. De skulle även ange tid när de olika delarna ägde rum och hur lång tid varje del tog 
ungefär. Detta var för att jämföra den upplevda tiden med den verkliga när till exempel bilden skickats in till 
plattformen. 

Figur 17: Intervju designsond 
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Deltagarna skrev också om sina tankar och känslor vid varje del. Samt markerade sin sinnesstämning på en 
skala från glad, neutral och sur. I och med att deltagarna markerat humöret under hela konsertupplevelsen 
gick det att skapa en graf  som gav en överblick på de delar som skulle kunna vara viktiga att fokusera på och 
förbättra. Genom att göra kundresan tillsammans med deltagarna kunde jag fylla igen luckor som till exempel 
vad som hände när de inte fotade och varför. Kundresan visade på vad det tyckte var viktigt och mindre 
viktigt med en konsertupplevelse. 

De deltagare som använt automatisk kamera hade också dokumenterat med någon av de andra två teknikerna. 
Bland dessa deltagare var det två som använt app och de fick skapa en kundresa med både bilderna från 
automatiska kameran och bilderna från appen. Sedan var det en deltagare som använt designsond och 
automatisk kamera. Den deltagaren fick skapa en kundresa med bilderna från den automatiska kameran. Jag 
hade inför intervjuerna valt ut ett antal av bilderna från den automatiska kameran, som visade deltagarnas 
flöde under hela konsertupplevelsen. I den ena intervjun var bilderna redan utlagda på kundresan och i de 
andra två kundresorna fick deltagarna själva välja ut bilder och lägga på kundresan. 

En intressant detalj som jag reflekterade över när deltagarna skapade kundresorna var att det fanns deltagare 
som angav att pausen varat runt femton minuter till tjugo minuter.  Deltagarna upplevde den som runt tjugo 
minuter, då pausen brukar vara trettio minuter enligt intressentintervjuerna. En annan kontrast till deltagarnas 
upplevda pauslängd är att i intervjun med musikern menar de på att de helst vill ha en paus på tjugo minuter.

Figur 18: Skapa individuell kundresa
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4.2.1 Idéer från intervjuerna

Efter att alla intervjuer hade analyserats gick det att identifiera två större problemområden nämligen 
information om konserten samt garderoben. Alla tre grupperna pratade eller funderade kring dessa två 
huvudområden.

4.2.1.1 Information om konserten

En halvtimme innan en SON-konsert är det ofta något som heter konsertintroduktion som brukar anordnas 
för att introducera de olika verken som ska spelas under konserten.  Det var många av icke abonnenter och 
studenter/ungdomar i studien som inte hade någon aning om att det fanns. De deltagare som var abonnenter 
ansåg att konsertintroduktionen var värd att gå på. En deltagare beskriver vad en konsertintroduktion kan 
handla om. 

Sen så är det ju inte säkert att man hör samma sak som dom men. Sen så berätta dom lite om kompositören och deras 
liv och så.  I vilket sammanhang dom här olika styckena är skrivna och så det ger mycket extra absolut tycker jag. Det är det. 
(deltagare. 13)

Introduktionen nämns som ett återkommande tema av abonnenterna och de berömmer hur bra 
introduktionen är. Abonnenterna nämner att intron är en viktig del innan en konsert och gör att 
konsertupplevelsen höjs. En deltagare påpekar att introduktionen alltid bör ingå. Flera abonnenter berättar att 
de brukar läsa på innan om konserten och kompositörerna

Nä det är inte alltid men de flesta gångerna men det borde ju ingå i konserten. Vara en del av konserten att lägga då och sen släppa in 
den huvudsakliga publiken. Jag tycker att man borde kunna börja kl. sju och ha introt med i. (deltagare 9)

Vad hette han nu då Rachmaninov? Ja det kan vara så att jag kan på nätet slå upp såna här kompositörer och så och läsa några 
rader. Och det finns till och med musik nu mera har jag upptäckt. Det fanns stycke av Rachmaninov en pianokonsert på datorn på 
Google.(deltagare 8)

Många abonnenter är intresserade att lära sig mer om klassik musik och flera av abonnenterna har väldigt 
bra koll på vad som skett under åren för SON och kan berätta om olika händelser som skett över tid. De 
abonnenter som är med i studien är också medlemmar i SON-vännerna. SON-vännerna är en vänförening 
som stödjer Symfoniorkestern. En abonnent beskriver också en chefdirigent och en historia kopplat till 
denne. En annan beskriver att denne gärna hänger med och läser recensioner av en konsert som har varit. 

Det är också väldigt roligt att läsa, jag läser alltid recensionerna oavsett om jag har gått på konserten eller ej för att har jag inte varit 
på konserten så tycker jag att det är intressant att höra hur var det. Och sedan då med en konsert man varit på om recensenten tycker 
ungefär likadant som man själv. (deltagare 10)

 Det som gjorde lite det kanske inte var negativt dirigenten var väldigt yvig så att de. Å sen var de just det att det var på nya stycken. 
Sibelius skötte dom bra å hon gjorde hon va duktig alltså det var inte fel med det men det var lite för yviga gester kanske det förtog lite 
man kanske titta lite mer än å lyssna men så var det ju i början när den här japanska chefsdirigenten kom. (deltagare 13)



43

Icke abonnenter nämner också att information om konserten avgör hur konserten upplevs. En icke 
abonnent berättar att denne fick en mycket bättre förståelse av konserten efter att ha läst programbladet. Icke 
abonnenten tyckte inte att det var självklart var programbladet för konserten fanns. Två av icke abonnenterna 
beskrev att introduktionen var för svår. 

Sen gjorde jag i och för sig reflektionen på andra för att nu e ska inte du göra det här mer eller fler såna här men. Ja eftersom jag var 
ovan vid konsert eller eftersom jag inte går nu så är det ju så att jag tänkte inte på att jag skulle kunna ha glädje av ett program. Och 
det fanns ju ingenstans där dom dela ut. Och ingenstans där jag kunde få ett. Men på andra föreställningen fick jag låna ett program 
och då gav den konserten mer. För att då förstod jag vad det var jag lyssna på. Och det är möjligt att jag tyckt annorlunda om konsert 
ett om jag hade haft ett program. (deltagare 12)

Ja liksom så här och för den oinsatte kan det vara svårtillgängligt för då blir det dolda koder tycker dom flesta. Och det hade ville man 
öka tillgängligheten för sån som mig som inte kan så är det något man ska tänka på. (deltagare 12)

Värdelöst. Pratade över mitt huvud. Hade inga referenser. Nu va det Britten o Rachmaninov men jag tyckte det var mer show-off. 
Irriterande. Jag ska ju bli upplyst vad detta ska handla om. Och så sitter ett äldre par som sitter bredvid. De fatta inget de heller. Han 
pratade säkert duktig. Men inte att förmedla. (deltagare 19)

Studenter och ungdomar är den grupp som också berör introduktionen och flera vill ha mer kunskap om 
konserten. Deltagare 6 berättar att han och flickvännen blev nyfikna att veta mer om vilka instrument som 
fanns i den här orkestern och började kolla upp det på Wikipedia under pausen. Deltagaren beskriver också 
att han beundrade väggen med alla orkestermedlemmar i foajén men beskrev att det inte fanns någon av 
dem som han kände igen. Många i denna målgrupp visste inte heller om att introduktionen fanns. De flesta 
deltagarna i dessa två grupper kom till lokalen Louis De-Geer cirka tjugo minuter innan och missade då 
introduktionen. Ingen information fanns lättillgänglig om konsertintroduktionen. 

Jag har inget problem med musiken, var lite stressigt. Neutralt där, här kom det här med att jag saknade Ola Salo, jag vet inte vad 
det är dem spelar. Sen vill jag inte köpa ett program, för att sen slänga, hade det funnits ett digitalt så hade jag köpt det på Itunes eller 
någonting, hade jag nog köpt det men nu får jag sväva i ovisshete istället. (deltagare 6)

Står lite på SON:s hemsida men inte lika bra på Louis de Geers hemsida. Överhuvudtaget priser hur mycket det kostar, SON:s 
hemsida mycket bättre men sen när man skulle boka så stod det ingenting nästintill. Det var lite irriterande. Det frågade jag, dock så 
är inte inte helt 100 % men ska gå till turistbyrån och fråga igen.(deltagare 6)

En ungdom berättar om en frustration om att inte få komma in i salen och att denne inte förstod vad det var 
som skedde där inne. Det var alltså under den tid som det var introduktion.  

Vi var på väg dit först då var klockan kanske tjugo i eller nånting och så såg vi att det var nån annan som kom dit och som stod där 
och gjorde liksom så här. Och sen så gick hon tillbaka och då tänkte vi ja ja man kanske inte får gå in än. Så då satte vi oss i trappan 
där men så kom det flera som kom det och sen gick tillbaka så då så började vi så här för att vi visste inte när de tär normalt när man 
får komma in. Eftersom så många som gick dit så kände det sig som att det här är nånting som är annorlunda. (deltagare 16)

 Dom kanske höll på och ställa i ordning nått? (deltagare 16)

Skylten där det står att det inte är insläpp det var konsertintro, undrade vad det var, visste inte riktigt vad det var. (deltagare 7)

Deltagare 17 som är ungdom nämner att under en av konserterna hade denne tittat på Spotify för att se 
hur lång andra delen av konserten skulle kunna vara för att veta när hans skjuts skulle dyka upp och hämta 
honom. 

Jag brukar försöka få skjuts för det slutar ofta vid nio typ. Naj ibland är det lite svårt att säga när det är slut. Nu så kollade vi 
faktiskt upp innan andra delen hur lång symfonin skulle va. (deltagare 17)
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Deltagare 11 som är abonnent berättar för mig att denne brukar kolla upp innan hur lång konserten är 
så att personen har koll på vilken anslutning som är möjlig att hinna med efter konserten. Det är även 
deltagare 11 som berättar för mig att det står i programbladet hur långa styckena ska tänkas vara och att 
deltagare 11 brukar titta på denna tid för att veta ungefär hur lång konserten är. Det är också intressant 
om jag drar paralleller till intervjun med podieinspicient som berättat att de brukar ta tid på verken under 
konserten. Det är även de som håller ordning på att konserten håller tiden. Deltagare 4 som är student 
nämner att denne tyckte det var drygt att ha missat sitt tåg som gick 21:55 och konserten slutade 21:35, för 
nu skulle hon få vänta på nästa tåg som skulle gå 22:55. 

En deltagare pratade också om bristen på information om att stänga av mobiltelefonen under konserten.  
Deltagaren berättade att denne hade stört sig på en kvinna som hade använt mobiltelefon under hela 
konserten. Och deltagare 3 menar på att om det skett en uppmaning, hade kvinnan förmodligen agerat 
annorlunda. 

4.2.1.2 Garderoben

Alla tre målgrupperna har även pratat om köer, och då främst till garderoben. Speciellt från abonnenterna är 
det något som betonas och tas upp som ett problem. Deltagare 13 berättar i intervjun att det är negativt med 
kön till garderoben. Deltagare 9 och 8 pratar också om garderoben. 

Ja de e ju så trångt man förstår ju du vet ju det står ju ut så här när nåra grejer man tittar ner under så när man kommer där ut 
allihop å ska fram till garderoben så smalnar de ju av så man få stå i kö.  Å för ja vi är ju vana vid de men det finns ju då en del som 
ska ja till exempel dom som ha färdtjänst eller så där dom har en tid att passa det kan ju vara besvärligt för dom då. Det ha vi ju 
påpeka så mycket så det dom säger ju det är inget å göra åt vi får inte ändra det är arkitekterna som inte. (deltagare 13)

.  Det är ett säkert ställe att skaffa sig influensa. Att stå i kön och ta sina grejer. Så ha man lämna in sig på det stället och så ska man 
försöka ta sig till det stället. Men ja mena det e tjusigt å ha tio stycken som ta emot men de e bara ett ställe då ja hämta din. De e de ja 
mena. De skulle kunna vara organiserat på ett himla mycket bättre sätt än nu. (deltagare 9)

Samma cirkus varje gång att man ska ha ut sina kläder va. Jag vet ju att det finns massor med synpunkter på det. (deltagare 8) 

Även två icke abonnenter påpekar problemet med garderoben och det faktum att det är trångt i kön på väg 
ut. Ungdomarna/studenterna påpekar också problemet med trängseln vid garderoben, men tar också upp 
garderobskostnaden som de inte var beredda på. Och hela proceduren de fick gå igenom för att kunna betala 
då garderoben inte hanterar kort utan endast kontanter. Några deltagare beskriver även att de inte hade någon 
brådska att ta sig ut, därför gjorde det ingenting att det var lång kö. 

Hade gärna haft min jacka på grund av att det var så kallt (deltagare 4)

Jag har inte jag har gått på musikal det är jättekul vi har gått på tre stycken och fått det av farmor och farfar för dom bor utanför 
Göteborg så där. Så jag och min syrra och våra kusiner som är i ungefär samma ålder så det är jättekul. Så där så har dom också 
att det kostar ingenting å lämna jackan så jag hade lite där ifrån. För vi hade pratat om det lite innan asså det kanske kostar. Då sa 
mamma det kostade inte på Göteborgsoperan så då borde det inte kosta i lilla Norrköping liksom. Men dom var ju inte lika smarta i 
lilla Norrköping (deltagare 16)

En icke abonnent beskriver att personalen i garderoben är trevliga. Även två ungdomar beskriver att de tycker 
att personalen är snälla även om de inte fick hänga in två jackor på en galge.
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4.2.1.3 Andra idéer 

Många deltagare beskriver olika idéer på förbättringar som skulle kunna ske för att göra konsterupplevelsen 
ännu bättre. Deltagare 18 beskriver en upplevelse hon var med om i pausen på båda konserterna att denne 
upptäckt vattenbärare men att de var tomma.

Å sen så vart det i pausen så vart det ja man var liksom trött i huvudet att det vart så mycket å då tänkte man först 
att det vad aa då var det ganska mycket personal och mycket fika och välja på. Men sen så ville jag ha vatten å då vart dom då sa dom 
att vattnet kosta pengar. För jag ju jättetörstig för att man var så slut liksom. För att då tänkte jag på det hära med samma var det 
med efter med konserten då var jag också törstig öö och då tyckte jag det var synd att vattnet skulle kosta pengar. För det borde finnas 
vatten utställt i. Jag har ju sett att det finns såna H20 grejer men dom var inte påfyllda eller nånting. Aa men det fanns ju inget vatten 
i rom. Å då tänker jag att det borde finnas nå pappersmuggar eller nått så att man slipper det hära också det hära eftersom jag bara 
ville ha vatten då förstår jag att jag saktar upp kön till hela baren. (deltagare 18)

Deltagare 6 funderar kring en idé om att kombinera en konsert med SON och en sittning för studenter.

Vill lägga till en sak, under andra konsertupplevelsen, hur skulle vi kunna göra i samband med en sådan här konsert. Kombinera en 
sittning med en konsert. Går till Trappan eftersom det ligger så nära eller nåt motsvarade, det satt jag och funderade på. (deltagare 6)

Deltagarna pratar kring platsen och lokalen och att detta är del i upplevelsen. Deltagarna hade suttit på olika 
sittplatser för de två konserterna de gick på vilket gjorde att de funderade kring platsen de fått. Deltagare 
6 och 7 som är studenter tyckte att det var bättre att sitta högre upp för att de ville ha en överblick över 
orkestern. När de satt på parkett fick de bara se en del och de tyckte därför att det var bättre att sitta högre. 
Även icke abonnenter påpekade att platsen hade betydelse, samtidigt som en av icke abonnenterna säger 
att när det är något riktigt bra spelar det ingen roll. Några abonnenter fick också uppleva att sitta på en 
annan plats än var de normalt brukar sitta och sa även de att de föredrog att sitta på en plats då de kan få en 
överblick av orkestern längre bak på parkett eller första balkong. 

Många deltagare i studien både icke abonnenter och studenter/ungdomar beskriver att de tycker att lokalen 
är häftig både i foajén och i själva salongen. Den andra icke abonnenten deltagare 20 tycker att det borde ske 
förbättringar med ljudnivån i foajén. Deltagare 15 är med om en obehaglig upplevese under konsert två då 
denne upptäcker att de serverar nötter i pausen utanför salongen. Deltagare 15 är extremt allergisk mot nötter 
och mår så pass dåligt att deltagaren måste lämna konserten i pausen. Deltagaren är själv aktiv inom teatern 
och berättar att de pjäser som denne är med i serveras inte nötter. 

Andra idéer som kom fram var om själva konserten. En del icke abonnenter och studenter/ungdomar 
nämner att det finns en viss klädkod och att det kan kännas ovant och uppfattas som att de inte passar in. En 
deltagare nämner att denne upplever att det kan finnas en snobbism på denna typ av konserter att många går 
runt pratar om speciella detaljer i musiken som är obegriplig för en annan.  Det finns ett behov av att förstå 
vad som sker på scen och runtom kring en konsert. Det är både något som kommer fram från deltagarna 
själva, men även under de observationer jag gjorde med ungdomarna/studenterna. Det finns även ritualer 
som icke abonnenter och studenter/ungdomar undrar över. När jag genomförde deltagande observation 
på några ungdomar och en student under en konsert, kunde jag iaktta att de funderade en del över de olika 
ritualerna som skedde under själva konserten. De funderar över varför dirigenten går in flera gånger, vem 
det är som kommer upp på scenen för att ta emot applåder och varför en dirigent ger blommor till en ur 
orkestern. Deltagare12 som är en icke abonnent berättar för mig att hon hade haft en diskussion med en 
person om det brukar ges extranummer på klassiska konserter och att det sker men inte alltid. En annan 
deltagare beskriver ritualen som brukar ske vid applåderna och att orkestern inte alltid ser så glad ut när de får 
applåder.
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Jag reagerade alltid. En solist, sen så ska symfoniorkestern ska vara nåt andra hand. De ska stå upp sen kommer dirigenten sen ska 
solisten få applåder sen ska man tacka alla andra. De kanske ska få första applåden? Visst ska man höja dirigenten. Han får mer 
applåder. Det är ju symfoniorkestern som gjort jobbet. Mer stolthet och mera glada ansikten. Jag var på en konsert med Moraeus, de 
såg ut o hata honom. (deltagare 19)

Det är intressant att höra vad deltagarna i de olika grupperna gör under tiden. Många beskriver att de brukar 
studera dirigenten och orkestern. Andra blundar och tycker om att lyssna. Deltagare 14 beskriver en händelse 
som var väldigt inspirerande för henne på en konsert som hon gick på förra året.

Ja du det e nå jag tror det var i höstats nä i våras. Nä det va i höstas då var det Ann Sofie Mutter här, å hon e ju violinist och 
väldigt duktig. Och aa den konserten var verkligen man satt så här (visar med kroppspråk) hela tiden. Och sen så 
blev man ju så där inspirerad så när ja gick kom hem där vad var klockan då tio kanske då ställer jag mig och spelar 
fiol i till tolv å jag kunde inte sluta för man blev så inspirerad å nästa da ja bara kom hem å ba stod jättelänge å ba åå 
spela å spela å spelade. Och det höll i flera veckor å sen märkte jag att jag måste nog vila lite också så. (deltagare 14)

En annan idé som deltagarna hade var kring utsmyckning. Det var flera icke abonnenter som hade idéer kring 
utsmyckning sedan var det även en student som pratade kring att det borde finnas mer utsmyckning på själva 
scenen för att det skulle förhöja upplevelsen. 

Jag skulle gärna vilja att de hade pelare och hängande blommor jade det blivit mer fest. En gång i veckan eller något. Bara att det finns 
nåt. Erlena Erman så hade hon ställt en liten kruka, var det allt. Hon är ju mer pampig. Det matchade inte. Höja. Kanske lite 
snobbigt då kan man höja det. Kandilaber med tända ljus. (deltagare 19)

När man sitter där, vi satt ganska långt fram, sitter och det är väl upplyst, du ser framåt och runtomkring, och det ser ganska ostädad 
och tråkig miljö. Nåt som fångar upp blicken, det kan vara ljus eller nånting, som fångar hela den här ganska kallt ljus. Musiken 
känns känslosam, känns lite som ett operationsrum. Varför så väl uppljust, man kanske skulle kunna variera. (deltagare 3)

Man kan jobba så mycket med ljus och färger. Det behövdes inte på den andra konserten.

Hade salen varit full och hon var så liten, så hade dem som satt där uppe inte sett det. Istället för att man ser baksidan, har dem 
ibland tagit framsidan på dirigenten. Man ser inte uttrycken, dem har sådant kroppspråk. Jag var på piano solo uppspelning. Han var 
känd och sitter där, jätteduktigt, stor och hukad, har bara en flygel. Ser hur man han rör sig, dem är ju starka, borde ha gjort här, när 
dem har så fin symfoniorkester. (deltagare 1)
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5 Analys av materialet
Efter att intervjuerna var genomförda och jag gått igenom allt material de dokumenterat kunde jag se att 
det fanns ett mönster mellan de tre målgrupperna som valdes från början, abonnenter, icke abonnenter 
och student/ungdom. Alla uppgifter i sonderna som var viktiga för designprocessen sammanfattades 
både individuellt och efter målgrupp. Tre kundresor skapades sedan för att få en överblick om hur dessa 
målgruppers upplevelse av en konsert såg ut. Kundresorna skapades för att kunna se vilka delar som var 
intressanta och hitta viktiga mönster mellan de tre grupperna. Kundresorna skapas utifrån de insikter 
som kommit fram från designsonderna samt de individuella kundresorna från intervjuerna med app och 
automatisk kamera. 

Kundresorna skapades också för att samla alla deltagares upplevelser av tjänsten i samma visualisering. Sedan 
skapades tre användarprofiler utifrån de tre kundresorna. Användarprofilerna bygger på användarnas insikter 
och tankar kring konsertupplevelsen. Användarprofilerna bygger på de tre olika målgruppers kundresor, 
sammanfattningarna av sonderna samt intervjuerna med deltagarna. 

5.1 Designsond

Uppgifter som valdes ut var från alla tre teman upplevelsedelen, musikdelen och konsertdelen. Dessa 
uppgifter sammanfattades individuellt för varje deltagare. Första uppgiften var tre snabba för att den skulle 
ge en uppfattning om vem personen var och dess vardag som påverkar hur en konsert kan passa in i deras 
vardag/helg. Sedan valdes även Olika upplevelser för att det visar på hur deltagarna ser på SON jämfört 
med andra upplevelser. De uppgifter som valdes från musikdelen var en konsert de minns vilket ger en snabb 
förklaring om vilken typ av musik de gillar. Sedan valdes musik, klassik musik och två låtar som visar vad musik 
betyder för dem. 

Från konsertdelen sammanfattades uppgiften dagbok, för att i den uppgiften beskrev deltagarna deras 
upplevelse av konserterna.  Sedan valdes även förväntningsskalan som visar förväntningar och känslor innan och 
efter konserten och tre snabba, 3 plus och tre minus av konsertupplevelsen. Uppgifterna förväntningsskalan 
och tre snabba användes sedan i kundresan eftersom de liknar skapandet av de individuella kundresorna som 
de andra deltagarna gjorde som inte hade designsond. Några av uppgifterna sammanfattades efter de tre 
målgrupperna student/ungdom, icke abonnent och abonnent. 

5.1.1 Uppgifter från upplevelsedelen

I uppgiften tre snabba beskrev deltagarna vad som var bra och dålig under en dag. Det gick att se att för 
till exempel för studenten/ungdomen fanns tre olika områden som berördes mat, känslor och aktivitet. Både 
mat och känslor var saker som var negativa och aktivitet var enbart positiva händelser som till exempel 
”sovmorgon”. För icke abonnenterna berörde deltagarna områdena mat, känslor, socialt, aktivitet och väder. 
Det var mest aktiviteter som beskrev. Alla kategorierna innehöll negativa och positiva upplevelser förutom 
kategorin socialt som enbart innehöll positiva kommenterar som ”skratta med vänner”. Abonnenterna 
berörde också alla områden som för icke abonnenterna. Dessutom fanns många abonnenter som kopplade 
”träningspass” till aktiviteter.



I uppgiften olika upplevelser beskrev deltagarna skillnader och likheter med bio, teater och andra konserter med 
en SON-konsert. Några likheter som deltagarna såg var till exempel ”Starkt ljud” (8) på bio, ”Åskådare” teater 
(3) och ”Man lyssnar/tittar på någonting ”(14) på andra konserter. Några exempel på skillnader var följande 
för bio, teater och andra konserter:

Bio är coolt men det är inte levande. (deltagare 14)

Den visuella upplevelsen är större på teatern (deltagare 9)

Andra konserter ger ofta extranummer när publiken är nöjd (deltagare 12)

5.1.2 Uppgifter från musikdelen

I uppgiften en konsert jag minns beskriver deltagarna olika typer av konserter. Det är både konserter med SON 
och andra typer av konserter med en speciell artist. Uppgiften tar upp både personliga kopplingar varför de 
minns konsertern och hur den påverkade dem. Det är mer beskrivande och kortfattade berättelser om en 
konsert de minns. En icke abonnent beskriver ett minne som denne haft av en konsert. 

Mina barns första framträdande i musikskolan. Jag var mer nervös än dem. (deltagare 1)

Första uppgiften i Musik för dig var första deluppgiften Musik. Då hade deltagarna fått i uppgift att ringa in, 
skriva egna ord de kopplade till musik. Det fanns tio ord som studenten/ungdomen kopplat till musik. Några 
av dessa ord var ger energi och på konsert. Det var två ord som alla icke abonnenter valt från de förvalda orden 
nämligen ger energi och slappna av. Sedan var det fyra av fem icke abonnenter som valt orden på festen och på 
konsert. Det var endast två abonnenter av fyra som valde att svara på denna uppgift och båda två tyckte att 
musik för dem var slappna av och ger energi.  Den andra deluppgiften i området Musik var vad klassik musik 
betydde för dem, då de antingen kunde skriva, rita eller göra bildkollage. Det var flest deltagare som valde att 
skriva sedan fanns det några deltagare som också valt att rita. Det var ingen som valde att göra ett bildkollage. 
Deltagarna valde att skriva ord som de kopplade till klassik musik eller skriva längre beskrivningar. En 
abonnent väcker en fråga i uppgiften:

Ett uttryck som är svårt att definiera. Vad är motsatsen? Oklassik musik? “konstmusik“ är heller inget bra ord. All musik är väl 
en konst? (deltagare 13)

Det gick att finna två områden som alla tre målgrupper tyckte klassik musik stod för nämligen konsert och 
känslor. Sedan fanns området fantasi/natur som icke abonnenterna och student/ungdom också kopplade 
ihop med klassik musik.  

Den tredje deluppgiften en låt jag gillar och ett klassiskt stycke jag gillar beskrev student/ungdomen låten: 
”Moving to New York av: The wombats”. En låt som en icke abonnent gillade var ” Sounds of  Silence ”. 
Bland abonnenterna fanns till exempel ”Grandola vilumorena av José Afonsom”. Ett klassiskt stycke jag 
gillar, var för studenten/ungdomen ”Slavisk dans av Antônie Dvorak nr. 8”. En av icke abonnenterna skrev 
till exempel ”Tjajkovskij nr 6”och ett exempel bland abonnenterna var ”Vivaldi fyra årstiderna – våren” 
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5.2 Kundresorna

Tre kundresor skapades, en för abonnenter, en för icke abonnenter och en för student/ungdom. Dessa 
kundresor utgick från alla deltagares insikter både från de som använt designsonder, app och automatisk 
kamera. Kundresan är färgkodad efter deltagare där de olika färgerna står för en deltagare. Vissa lappar har 
en kommentar och ett plus vilket symboliserar en positiv upplevelse. Minuset på vissa lappar står för en 
negativ upplevelse sedan finns det vissa lappar som inte har något plus eller minus därför att kommentaren 
inte gick att utlysa om det var positivt eller negativt Det är alla deltagares tankar och kommentarer kring 
konsertupplevelsen vilket är tagen både ifrån designsonden uppgift tre snabba och de individuella kundresorna 
kommentarer. De bilder, textrutor, klockslag samt grafen som visar en humörkurva utgår ifrån de individuella 
kundresorna. Förväntningsskalan från designsonden visar deltagarnas förväntningar innan och sedan hur 
deltagaren tyckte efter konsertupplevelsen. Numren som finns på post it lapparna och på grafen står för den 
deltagaren som sagt kommentaren. Numren är till för mig för att kunna förtydliga och se vem som sagt vad 
och för att kunna se mönster mellan deltagare samt enskilda mönster. 

5.2.1 Student/ungdom

Denna kundresa utgår ifrån upplevelser ifrån åtta studenter/ungdomar. Kundresan har en stor mängd bilder 
och texter eftersom det är sju stycken av deltagarna som valt att dokumentera sin upplevelse med appen. 
Det är en deltagare som använt en designsond för att dokumentera sin konsertupplevelse. Sedan var det en 
deltagare som dokumenterade med automatisk kamera också förutom appen. Viktiga punkter från kundresan:

•	 Student/ungdom kommer senare 

•	 Missar konsertintroduktionen.

•	 Börjar ta kort hemma när de är på väg  

•	 Slutar ta kort på väg ut från konserthallen

•	 Frustration kring garderobsbetalningen

•	 Väntar i lokalen runt 20 minuter max 

•	 Den upplevda pausen för deltagarna varar runt 20 minuter 

•	 Går runt och upptäcker

•	 Humörsgrafen visar ett mer varierat humör jämfört med abonnenternas.

•	 Garderoben upplevs inte som ett lika stort problem som för abonnenterna. 

•	 Humöret är högt inför konserten. Men det sänks på grund av garderobskostnaden.

Under rubriken klockslagen beskrivs deltagarnas upplevda tid, inom parantes finns tiderna när bilden skickades 
till plattformen. Sedan beskrivs avvikelser i den upplevda tiden jämfört med den tid som klippen kom upp på 
plattformen. Många av deltagarna har en avvikelse på runt 30 minuter främst för de olika delarna som innan, 
före, pausen och efter. Detta resultat visar på att deltagarna inte specifikt tar bilder exakt när en del börjar, utan 
de tar dem när de tycker att det finns något som de vill berätta om, eller reflektera över. En annan intressant 
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sak är att fyra deltagare upplevde att pausen var under tjugo minuter. Detta kan ha att göra med att deltagarna 
inte upplever någon skillnad på tio minuter utan att det går åt till att till exempel transportera sig mellan olika 
platser i lokalen. 

De bilder som finns på kundresan börjar deltagarna ta ungefär en timme innan konsertstart börjar, deltagarna 
tar bilder/filmer på när de gör sig iordning. Kommentarer innan handlar om att de är förväntansfulla inför 
konsertkvällen. När de är i lokalen före har de tagit bilder främst inne i lokalen Louis De Geer. Många bilder 
visar att deltagarna går i sällskap på konserten. Det finns flera bilder och kommentarer kring att deltagare 
känner sig frustrerade eller fundersamma, över varför de inte släpps in i salongen. Sedan finns kommentarer 
kring garderobsavgiften som det var krångel med.

Under konsertens båda delar finns kommentarer om själva orkestern, musiken och platserna som de sitter på. 
Det finns också kommentarer om att humöret och känslotillståndet påverkar konsertupplevelsen. De bilder 
som tas i pausen är när de går runt i lokalen både inne i salongen och utanför. Det finns till exempel en bild 
på en godisautomat där deltagagaren beskriver att det är bra att den finns, men tycker att det var synd att 
den var halvtom. Efter konserten är det flest bilder på kön ut ur lokalen. Många deltagare beskriver kön som 
bildas efter konserten. Alla andra bilder togs direkt efter att konsertdelen slutat med ett undantag, ett filmklipp 
togs senare på annan plats. De beskriver att de senare köpt något att äta på vägen hem eller åt något när de 
kom hem. 

På förväntningsskalan syns deltagare 14:s förväntningar innan och efter konserten. Deltagaren har höga 
förväntningar innan konserten, även efter har deltagaren högt på förväntningsskalan. Det är lägre på 
förväntningsskalan efter än innan för en av konserterna som deltagaren gick på.

Studenternas/ungdomarnas humör varierar som helhet under konsertupplevelsen vilket går att se på grafen. 
Den visar att många deltagare är glada innan konserten. Sedan före konserten fortsätter många att vara 
glada, men det finns också en rejäl dalgång för en av deltagarna som är långt ner på neutral på väg till sur. 
Anledningarna till att humöret i grafen varierar under hela konsertupplevelsen kan bero på att före konserten 
finns det deltagare som inte vet att det är konsertintroduktion och funderar över varför de inte blir insläppa 
i salongen innan. Sedan upptäcker många deltagare att garderoben kostade vilket de inte var beredda på och 
flera av deltagarna hade inte kontanter och det krävdes kontanter för garderoben. Sedan finns det några 
deltagare som beskriver att det är kallt i lokalen vilket påverkar deras humör. Detta visar på att ovana besökare 
som student/ungdom har en mer varierad humörskurva än abonnenterna. 

Under själva konserten del ett, är många deltagare glada och nöjda. Sedan i pausen sker en sänkning av 
humöret igen. Förklaringar till att det sker sänkning av humöret kan bero på att det var köer till baren och 
toalettköer. En deltagare fick lämna i pausen på grund av nötallergi och en annan deltagare fick lov att betala 
garderobsavgiften i pausen. En annan deltagare beskriver att det borde finnas vattenbägare så att de som 
vill ha vatten att dricka inte behöver köpa det. Sedan efter konserten sker en till loop neråt mot neutralsur 
för studenterna/ungdomarna och anledningen till detta kan bero på kön till garderoben och att en deltagare 
missade anslutnigen till ett tåg. Kurvan höjs sedan igen senare vilket kan bero på att deltagaren köpt något att 
äta eller kommit hem. 
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Figur 19: Kundresa student/ungdom



5.2.2 Icke abonnent

En icke abonnents kundresa skapades utifrån de fem deltagarna som var med i studien. Alla valde att 
dokumentera med en designsond. Förväntningsskalan och kommentarerna med plus och minus utgår ifrån 
alla icke abonnenters konsertupplevelse. Sedan var det en icke abonnent som även använde en automatisk 
kamera under konsertkvällen och skapade en individuell kundresa under intervjun. Klockslagen, bilderna och 
grafen utgår ifrån denna persons konsertupplevelse. Viktiga punkter från kundresan:

•	 Pratar kring svårt intro 

•	 Mer pendlande kring förväntningsskalan innan kontra efter 

•	 Pratar lite om garderoben men inte en jättestor grej 

•	 Humörsgrafen visar ett mer varierat humörmönster jämfört med abonnenternas.

På förväntansskalan hade deltagarna olika förväntningar inför konserten. Alla deltagare har gått på två konserter 
därför är det två färger på varje skala. Fyra av fem har höga förväntningar innan den ena konserten samtidigt 
som tre av fem som besöker den andra konserten har låga förväntningar.

Den första bilden innan togs egentligen i pausen men deltagaren ville lägga den här, eftersom denna bild 
representerade mötet med mig innan konserten för att få fribiljetten. I grafen går det att se att deltagaren är 
glad innan konserten. Deltagare 12 beskriver att denne går med goda vänner på konserten. Klockslagen är nu 
klockan 18:40 och deltagaren befinner sig före i lokalen cirka 20 minuter innan konsertstart. Det betyder att 
denne icke abonnent inte går på konsertintroduktion. Humöret är fortfarande glatt. En deltagare skriver en 
kommentar om att introduktionen innan konserten var oförståelig, samma deltagare njuter också av foajén. 
Deltagare 20 tycker att det är för mycket ljud i foajén och att det behöver fixas. 

Deltagare 12 beskriver att denne inte kände till musiken, men att det inte påverkade konsertupplevelsen. 
Under del ett finns en bild på salongen. Det finns kommentarer kring sittplatserna på balkong. Flera 
av deltagarna beskriver att de fick svindel, de fick en olustig känsla av att sitta där samt att stämningen 
förstörs i och med den dåliga sikten. En deltagare tycker det var intressant att få sitta på olika platser för 
den erbjuder nya betraktningsvinklar Det är flera deltagare som berömmer orkestern, dirigenten och SONs 
proffsighet. Det är några deltagare som inte tycker om den soloartist som spelade, medan några berömmer 
denna solorartist. Det är en deltagare som inte förstår verken som spelas och tycker att musiken är svår. Två 
deltagare tycker det är ett plus att det är fullsatt och att det blir en härlig stämning då. 

Det finns ingen bild för konsertdel två, däremot beskriver deltagare 12, att denne fått tag på ett program, 
och det hjälper att förstå musiken bättre. Humöret är glatt fortfarande. Här beskriver flera deltagarna att 
musikerna och dirigenten gjorde ett bra arbete, vilket var ett stort plus. En deltagare betonar att det var bra att 
sitta på parkett. Det är även en deltagare som beskriver att det är ett minus med ljussättningen och att det ger 
en avsaknad av stämning. En deltagare ger ett minus för att konserten kändes för kort. 

Deltagaren 12 skriver att pausen varade i ca 20 minuter enligt deltagare. Detta visar på att en icke abonnent 
upplever att pausen är kortare än 30 minuter, som pausen faktiskt ska vara. Här finns det bilder på en 
bartender och på de två väninnorna som var med under kvällen. Här beskriver deltagare 12 att de dricker lite 
vin och småpratar. Humöret har gått upp till toppen igen och deltagaren är glad. Det finns två andra deltagare 
som beskriver att de tycker att det är trångt i baren och det finns en kommenterar om att toaletten och 
garderoben inte heller var bra. 
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Efter konserten berättar deltagaren att de bilder som finns på kundresan representerar utgången på väg ut från 
garderoben. Nu är deltagaren trött där av så är det två punkter på humörskalan. Neutral är för trötthet och 
punkten vid glad är för att deltagaren är nöjd med kvällen. Det är även deltagare 12 som ger ett minus för kön 
till garderoben, och att konserten var lite lång. Humöret senare hemma på väg mot neuralt igen. Här beskriver 
deltagaren med automatisk kameran att denne ska sova och skriver god natt. 

Efter konserten tycker fyra av fem deltagare att förväntningarna uppfylldes för den ena konserten, därför var 
markeringarna på förväntansskalan höga. I den andra konserten var det fyra av fem deltagare som inte tyckte 
förväntningarna uppfylldes och har därför markerat lågt på förväntningsskalan. 

Figur 20: Kundresa icke abonnent
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5.2.3 Abonnent

Det är sju abonnenter som är med i kundresan varav tre som använt app. och fyra som använt designsond för 
att dokumentera sin upplevelse. Viktiga punkter från kundresan:

•	 Tar bilder tidigare än student/ungdom för de har förmodligen tidigare förberedelse 

•	 Kommer tidigare till lokalen 

•	 Gillar konsertintroduktionen och vill se den

•	 I pausen har de förbeställt snacks, sociala i pausen

•	 Pratar om garderoben som är en negativ upplevelse

•	 Konsertupplevelsen slutar hemma, bilderna tas hemma på en aktivitet de gör när de kommer hem. 
Det finns också bilder från deras hem

•	 De säger att pausen är runt 30 minuter 

•	 Förväntningsskalan är mer jämn för abonnenterna och många abonnenters förväntan av kvällen 
bibehålls eller höjs

•	 De är glada innan, det är under konsertedelen som grafen pendlar, annars är det en mer jämn kurva 
över hela konsertupplevelsen jämfört med de andra målgrupperna.

Klockslagen för deltagarna skiljer sig en del beroende på vilken konsert de gick på. Konserten som var mitt på 
dagen hade en annan typ av förberedelse än den på vardagskvällen. Deltagarna hade en mer ojämn avvikelse 
mellan den upplevda tiden när de olika delarna var, och när bilderna/filmerna skickades in till plattformen. 
Det kunde skilja flera timmar för en deltagare och för en annan kunde det skilja några minuter. Deltagarna 
befinner sig i lokalen betydligt tidigare än icke abonnenterna och studenterna/ungdomarna. De upplever att 
de är i lokalen ungefär 45 minuter innan. 

Abonnenternas konsertupplevelse börjar tidigare på dagen, eftersom de tar bilder tidigare. Det är bilder 
på omgivningen hemma eller aktiviteter de gör. Kommentarer innan handlar om att deltagarna beskriver 
aktiviteter de ska iväg på. Känslor som beskrivs är stressad och harmoni, nollställd eller trött. Före finns 
det bilder tagna vid entrén. Många deltagare beskriver att de brukar gå på introduktionen om konserten. 
Många tycker att konsertintroduktionen är intressant. En deltagare har minus på att denne missat att det var 
introduktion, vilket visar på att denne tycker att introduktionen är viktig. 

Under konsertdel ett och två, finns det kommentarer om att en plats på sjunde raden är för nära orkestern. De 
kommentarer som finns handlar om musikerna, dirigenten och orkestern. 

I pausen finns det flest bilder på att deltagarna har tagit något att äta eller dricka tillsammans med ett sällskap. 
Deltagare kommenterar att pausköerna var långa, vilket de tyckte var negativt. Några deltagare reflekterar 
över första konsertdelen och hur stycket var. De tar även upp om att de tycker om att umgås och mingla 
samt träffa andra besökare. Efter konserten har inte deltagarna tagit några bilder med appen. Däremot finns 
några bilder från automatiska kameran som visar kön ut efter konserten. Många abonnenter skriver att kön till 
garderoben är jobbig. Abonnenternas konsertupplevelse slutar senare hemma igen då de tar bilder hemma. Det 
är bilder på deras nästa aktivet som till exempel att laga mat. Många reflekterar igen över hur konsertdelen 
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varit och vad som var bra och dåligt. De beskriver också hur de mår känslomässigt nu efter att ha varit på 
konserten. 

Förväntningsskalan visar på att många har höga förväntningar. Det är bara en deltagare som har ett streck mitt 
på skalan. Förväntningsskalan efter visar att alla deltagare är nöjda med konserten och allas förväntningar har 
ökat eller varit densamma som innan. 

Humörkurvan är mer jämn för abonnenterna, än för studenterna/ungdomarna och icke abonnenterna. Här är 
det mer neutralt innan och före konserten är det höga förväntningar. Sedan under blir det mer neutralt igen 
för att alla deltagares humör höjs till glad i pausen. Sedan under konserten är det två deltagare som är glada 
och en är mer neutral. Efter konserten är deltagarna glada och kurvan fortsätter så till senare. (då deltagarna 
slutade att fylla i på kurvan hur de mådde efter. 

Figur 21: Kundresa abonnent
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5.3 Användarprofiler

De insikter som gick att få fram från de tre målgruppernas kundresor var bland annat att det är viktigt 
att fokusera på informationen innan och fundera kring kön som sker vid garderoberna. Det går att se på 
humörgrafen att för många av deltagarna i de tre olika målgrupperna går humöret ner efter konserten på väg 
ut från konserthallen.  En student/ungdoms graf  visar på att deltagaren är glad och peppad samt har höga 
förväntningar inför konserten. Det visar sig också vara viktigt att fokusera på att förbättra informationen 
om konserten då det är något som alla tre målgrupper pratat om och som framkommit i analysen av allt 
materialet. 

Avändarprofiler skapades för att framhäva de viktigaste insikterna från användarna i studien och gjordes 
utifrån intervjuerna med deltagarna, sammanfattningarna av designsonden och kundresorna. Det blev 
en användarprofil per målgrupp så det blev en abonnent, en icke abonnent och en student/ungdom. 
Användarprofilerna är till för att hjälpa till att komma på nya designlösningar kring deltagarnas behov och 
mål med konsertupplevelsen. Dessa låg till grund för en idéworkshop som gjordes senare i designprocessen 
vilket går att läsa mer om i epilogen. I epilogen beskrivs vad som hände senare i tjänstedesignprocessen efter 
att användarinsikter samlats in i studien. Det är i den delen som två idégenereringsworkshops genomfördes 
med deltagare i studien, utifrån användarinsikterna som framkommit i studien Sedan skapades ett koncept 
som baserade på deltagarnas idéer från workshopen. I epilogen besvaras de två målen som sattes upp för 
designcaset. 

(Vill du läsa mer om designcaset gå till epilog)
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Lisa Gunnarsson Ungdom

Ð
De två konserterna
Lisa Gunnarsson gick på Ola Salo konserten och en 
ordinariekonsert. Hon hade inte tidigare varit på en 
konsert med symfoniorkestern i Louis De Geer och 
var på glatt humör inför konserten. När hon kommer 
till lokalen är klockan lite efter halv sju och Lisa ser att 
det finns en garderob för att hänga in kläderna. Den 
kostar pengar. Hon brukar inte ha kontanter på sig 
och får nu försöka ta sig förbi värdarna för att kunna 
ta ut pengar i baren. Sedan när Lisa är på väg in till 
salongen ser hon att det är stängda dörrar. Varför går 
det inte att komma in? Vad händer där inne? Precis 
innan 19 öppnas dörrarna och konserten drar igång. 
Salongen är häftig och det är en maffig lokal. Lisa 
funderar en del under konserten vilka musikerna är 
och vad de spelar för instrument hon blir nyfiken på 
att veta mer. Efter konserten på väg ut är det kö till 
garderoben och trångt. 

Om mig
kvinna 
18 år
Pluggar på gymnasiet
Mamma, pappa och min bror Nils.

Är engagerad på fridtiden och är med 
i teater och spelar ett instrument på 
fritiden så jag står en del framme på 
scenen samt tränar på gym. Tycker om 
att umgås med kompisar.

Vardag/helg
Alla dagarna ser olika ut beroende på hur 
schemat är eller vilken vecka det är. Idag 
gick jag upp tidigt och har haft lektioner hela 
dagen med en lunchpaus emellan. Så det var 
fullspäckat. Vanligtvis brukar jag ha en del 
håltimmar och kan då styra hur min dag ska 
se ut. På kvällen tränar jag, har teater eller övar 
på mitt instrument, beroende på vilken dag 
det är. Det är full rulle hela tiden och ingen 
dag är sig en annan lik eftersom att schemat 
i skolan är olika. Jag har olika aktiviteter på 
kvällarna och helgerna. 

EN KONSERT JAG MINNS...
”Förra året med Håkan Hellström var i 
Linköping jag och en kompis, är väldigt Håkan 
Hellström fans så han kom ju till Linköping så 
det var kul. Först så blev jag sur för att det var så 
lite folk där för att det är. Men sen så var det att 
dom som var där, var det för dom verkligen ville 
vara där. Alla sjöng mä och det var partystämn-
ing.”

Figur 22: Användarprofil student/ungdom
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Stina Almrot

Om mig
Kvinna
55 år
Arbetar
Familj: Gift med Ulf Almrot, 
2 barn, Mia 16 år och Robin 19 år.

Musik 
Musik för mig är att slappna av och musik ger 
energi. Klassisk musik är olika saker för mig 
och det är både känslor, fantasi/natur och jag 
tänker på olika delar kopplade till en konsert. 

Vardag/helg
Umgås med familj och tränar på gym. 
Fixar med hemmet.  Som person är 
kulturellt intresserad och går gärna på 
teater och andra evenemang. 

` icke abonnent

De två konserterna
Stina Almrot gick på Ola Salo konserten och 
en ordinariekonsert. Hon har gått på SON-
konserter förut men går inte regelbundet. Hon 
dyker upp lite innan 18:30 till Louis De Geer. 
Förväntningarna innan konserten är hög. 
Stina går och lyssnar på introduktionen som 
hon upplever är för svår för henne. Vid andra 
tillfället som hon går på konsert får hon tag på 
ett programblad av en kompis. Nu tycker hon att 
musiken är lättare att ta till sig med hjälp av ett 
programblad. Efter konserten på väg ut är det kö 
till garderoben och hon upplever att folk trängs.

EN KONSERT JAG 
MINNS...
”Det var då jag upptäckte Bruce. Fantastisk 
konsert. Det var då som Ullevi gungade. Alla 
stampa i takt så att marken började rörda sig. 
Stod man helt still så skakade allt. Det var lite 
otäckt att man kände det. Så efter det fick man 
inte spela konserter. Efter det byggde man ett 
stort garage under. Stadgade upp det. Göteborg 
ligger på lera. Minns att det var massa folk och 
bra musik skakigt.”

Figur 23: Användarprofil icke abonnent
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Wilmer Cederkvist

De två konserterna
Wilmer Cederkvist går med sin fru Siv på två 
ordinarie konserter. De tar god tid på sig att 
förbereda sig innan konsertern. Det kommer 
till lokalen ett bra tag innan introduktionen ska 
börja. De berömmer introduktionen och tycker 
att det är intressant att få höra kopplingarna 
till de olika verken och kompositörerna. 
Introduktionen ger ett mervärde. Även 
en musiker från orkestern var med på 
introduktionen och fick spela upp hur de olika 
styckena lät.  Sedan var själva konserten och 
de föredrar att sitta så att de får en överblick av 
orkestern. Efter konserten på väg ut var det som 
vanligt en lång kö och systemet fungerade inte. 
Det blev ett stopp i mitten och Wilmer och Siv 
vill helst vänta ett tag innan de tar ut jackorna så 
att det blir mindre knuffande och trängsel i kön.

Om mig
Man
70 år
Pensionär
Gift Siv Cederkvist 

Musik
Musik för mig ger avslappning. Jag har växt upp med 
att lyssna på klassik musik och i skolåldern gick jag 
på skolkonserter.

För mig är klasisk musik stort och det ingriper 
många olika kompositörer. Klassisk musik för mig är 
ihopkopplat med konserter. Jag läser gärna på om en 
kompositör innan eller efter en konsert. 

Vardag/helg
Har mycket på gång under veckorna och 
helgen och det består av olika aktiviteter 
som jag är aktiv i. Jag gillar även att gå på 
promenader. Jag är med i SON-vännerna 
och är mycket interesserad och engagerad i 
orkestern. Jag pratar gärna om utvecklingen 
kring SON.  Jag har gått på Norrköpings 
symfoniorkesters konserter i mer än 10 år.

EN KONSERT JAG MINNS...
”Anne-Sophie Mutter, var en fantastisk konsert, 
väldig intensivt, hennes spelning, samspel med 
orkestern, det har jag med mig. Det var stående 
ovationer, det var så mäktigt, hon kändes seriös, 
tog inte ut arvode för kvällen utan skänkte det 
till unga musiker den kvällen”

abonnent3

Figur 24: Användarprofil abonnent
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6 Att använda teknikerna
När materialet från fältstudien var analyserat började jag titta på vad de tre olika teknikerna: designsond, app 
och automatisk kamera hade gett för resultat i designprocessen. De tre områdena som undersöktes var typ av 
data, deltagarnas syn på teknikerna, användning av data och problem som uppstått under studien.

6.1 Designsond

Det var tio deltagare som hade valt att använda sig av designsond för att samla in användarinsikter om 
konsertupplevelsen.  

6.1.1 Typ av data

Designsonden lämnades in under uppföljningsintervjun. Av de tio deltagarna som använt designsond var det sju 
stycken som hade fyllt i båda delarna av designsonden och sedan fanns det tre deltagare som hade fyllt i en av 
delarna till designsonden eftersom de tyvärr inte haft möjlighet att närvara vid två konserter. 

Under intervjun framkom det att några deltagare inte förstått att de skulle vara anonyma gentemot Norrköpings 
Symfoniorkester och därför inte velat fylla i uppgifterna om dem själva i del ett av designsonden. När jag 
återigen berättade för deltagarna att det var anonymt valde en deltagare att fylla i dessa uppgifter under intervjun. 

Under intervjun fungerade designsonden som ett hjälpmedel för deltagarna att berätta om vad de tyckte och 
tänkte om de olika konserterna. Min roll som intervjuare gick ut på att vara öppen och utgå ifrån de teman 
som designsonden innehöll. Jag var beredd att ha uppföljningsfrågor om jag hörde att deltagarna tog upp saker 
som andra deltagare pratat kring i studien. I de flesta intervjuerna blev det att vi tillsammans gick igenom varje 
uppgift i designsonden och diskuterade de olika svaren och tankarna som deltagarna hade haft. Många deltagare 
hade högläsning och fortsatte spinna vidare på något som de läste upp. Med hjälp av designsonden kunde 
deltagarna styra en stor del av samtalet genom att bläddra fram olika uppgifter som de fann intressanta. De 
kunde använda designsonden som ett stöd för att återberätta något de upplevt. 

I designsonden var det tre konserter som var nedskrivna och det stod inget om den öppna repetitionen i 
designsonden eftersom ingen av deltagarna hade tänkt gå på den när de valde mellan två konserter. Av materialet 
som kom in hade de flesta deltagarna fyllt i alla uppgifter. Det var några som valt att rita i uppgiften om klassik 
musik för dem. En av deltagarna hade ritat en tjej som sitter på en stol i en salong och ser på klassik musik och 
framför henne är det en scen som är uppdelad i två delar där orkestern spelar på vänstersida och på högra sidan 
växter det fram en slags fantasivärld med slott, kungligheter, en grön skog och höga bergstoppar. En annan 
deltagare hade för samma uppgift ritat en gitarr med noter som spred sig över sida.  Det var också några som 
ritade ett självporträtt i delen att beskriva sig själv. I tema ett vad Musik är för mig valde flera deltagare att lägga till 
egna ord som de koppla ihop med musik. 



62

6.1.2 Deltagarnas syn på tekniken

I slutet av designsonden fanns några frågor som var till för att ge mig feedback om hur deltagarna tyckte det 
var att medverka i studien. Deltagarna tycker att uppgifterna var enkla samtidigt som de beskrev att de fick 
dem att tänka till. De menar på att det var svårt att svara på dem då de var öppna. Deltagarna tycker också att 
uppgifterna var relevanta Det var några som upplevde vissa uppgifter svårare än andra. Deltagarna beskriver 
att designsonden fick dem att reflektera, fundera och sätta ord på känslor om konsertupplevelsen. 

 På sätt och vis återupplever man konserten när man tänker på den efteråt. (deltagare 3)

6.1.3 Användning av data

Användarinsikterna från designsonderna användes sedan för att skapa tre olika kundresor. Till de tre 
kundresorna som skapades utgick jag ifrån uppgifter som beskrev själva konsertupplevelsen det vill säga 
delarna om konsert ett och två. Förväntningsskalan togs med i kundresan för att visa förväntningarna innan och 
hur de upplevde konserten efter. Tre snabba om konserten lades också till i kundresan. Dessa två uppgifter var 
med i kundresan för att det tog upp saker som deltagaren upplevt under konsertupplevelsen. Alla deltagare 
hade fyllt i minst en av förväntningsskalorna, så det gick att jämföra de olika deltagarnas förväntningar. Det 
gick också att se hur de tre olika målgruppernas förväntningar såg ut med förväntningsskalan. Skalan efter 
konserten visade istället hur konsertupplevelsen blev. Svaren från uppgiften tre snabba delades först upp 
efter två färger på kundresan, där rött betydde negativt och grönt positivt. Under skapandet av kundresorna 
för de tre målgrupperna kom jag fram till att det var viktigare att få fram tydligt vem som sagt vad så jag 
kunde se mönster mellan deltagarna, samtidigt som jag fortfarande ville se hur många positiva och negativa 
kommentarer som fanns. Jag ansåg det bättre att markera ut på varje deltagares kommentar ett grönt 
kryss eller rött för att snabbare kunna urskilja vem som sagt vad samtidigt som jag också snabbt kunde se 
om det var en positiv eller negativ kommentar. En av kundresorna icke abonnenterna utgick enbart ifrån 
tekniken designsond då alla icke abonnenter valt att dokumentera med designsond. Sedan var det en av 
icke abonnenterna som också dokumenterat med automatisk kamera så bilderna på den kundresan utgår 
ifrån deltagare 12. I kundresan för ungdom/student var det en som använde designsond. I kundresan för 
abonnenter fanns det fyra deltagare som använt designsond.

Användarprofilerna som skapades i designprocessen utgick till stor del av de uppgifter som funnits i 
designsond för att bygga upp karaktären. De delar som användarprofilen tog upp var en kort beskrivning 
om dem, vad musik betydde för dem, vardag/helg, en konsert jag minns och de två konserterna som 
de gått på, som fungerade som ett scenario som beskrev hur deltagarna upplevt det. Formgivningen av 
användarprofilerna hade liknande formgivning som sammanfattningen av alla deltagares designsond. En av 
användarprofilerna icke abonnenten bestod till största del av material från designsonden då de deltagare som 
icke var abonnenter valt att dokumentera med en designsond. 

6.1.4 Problem

Under fältarbetet ringde en deltagare och frågade om en uppgift i designsonden. Deltagaren frågade vad 
uppgiften upplevelser handlade om och när den skulle fyllas i. Förutom det hörde jag inget från deltagarna hur 
det gick att fylla i designsonderna under de tre veckor som fältarbetet pågick. 

Under intervjun framkom det andra problem som deltagarna haft med att använda designsond. Det fanns 
deltagare som tyckte att uppgifterna som fanns i designsonden var öppna och därför svåra att svara på. En 
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deltagare berättar att hon inte fyllt i uppgiften om klassik musik för att det var en rituppgift och det tyckte 
hon inte att hon skulle göra. I den uppgiften fanns det även en möjlighet att skriva eller göra ett bildkollage 
men hon hade ändå valt att inte fylla i den. Däremot under intervju framkom det tankar och funderingar 
på vad klassik musik betydde för deltagaren. En annan deltagare beskrev att uppgiften konsertupplevelse 
som helhet var svår att göra då denne inte tyckte sig ha förståelse för vad de olika musiktermerna betydde 
som fanns att välja mellan. I uppgiften olika upplevelser där deltagarna skulle jämföra bio, teater och andra 
konserter med SONs konserter beskrev många deltagare att de hade fått tänka till i den uppgiften och att den 
inte var helt lätt att göra.

6.2 App  

Det var tio deltagare som använde sig av appen för att dokumentera konsertupplevelsen.

6.2.1 Typ av data

Efter tre veckors fältstudie hade deltagarna skickat över sammanlagt 104 objekt med 75 bilder, 20 filmer och 
9 dokument till plattformen De flesta objekten la deltagarna upp samma dag som konsertupplevelsen medan 
några klipp var upplagda senare. Det fanns inte något max antal för hur många objekt som deltagarna skulle 
skicka över så vissa deltagare skickade fler och andra färre, alla deltagare hade dock lagt in minst 8 objekt. Det 
fanns en deltagare som la upp mest, med 15 olika objekt. Det var en deltagare som valde att göra filmklipp 
för varje uppgift. Det var sju studenter/ungdomar och de hade tagit 72 objekt Sedan var det tre abonnenter 
som tagit 32 objekt. Det var inga icke abonnenter som dokumenterat med app. Av de objekten som lagts 
upp så har deltagarna valt att bocka i att de genomfört uppgift ett till tre. Den fjärde uppgiften har ingen 
av deltagarna bockat i att de genomfört. Däremot går det att se på plattformen att alla deltagarna har gjort 
uppgift fyra. 

Deltagarna hade fått i uppgift att tagga de olika uppgifterna med egna ord och de skrev 72 taggar 
sammanlagt. Vissa deltagare hade flera taggar för ett objekt medan vissa deltagare inte taggade alls. Det fanns 
vissa taggar som använts flera gånger. Taggarna går att dela in i olika kategorier där flera taggar även kan 
förekomma i flera av dessa kategorier: Händelseförlopp, andra händelser, känslor, väder, människor, orkester, 
mat/saker, frågor, plats. Händelseförlopp är taggar som beskriver någonting som händer och det fanns 19 sådana 
taggar. Deltagarna har ord som förberedelse, innan konsert, går runt och hemfärd till exempel. Det fanns 
sju taggar här som beskrev efter konserten. Känslor är en kategori för olika känslor som deltagarna uttryckt 
och det fanns 13 taggar kopplat till känslor. Det var känslor som imponerad, förväntansfull, nöjd, rastlös 
och stressad. Plats hade 12 taggar som var kopplad till en plats med taggar som Louis de Geer, konserthus, 
parkett, och sittplats bland annat. Andra händelser var taggar där deltagarna beskriver en annan händelse som 
sker. Det fanns fem sådana taggar. Där beskriver deltagarna promenad, fredagskväll och möte bland annat. 
Det fanns tre taggar om vädret som bland annat taggen en kall marskväll. Mat och saker hade sju taggar 
med taggar som till exempel taggen hungrig. Orkester som det fanns tre taggar av beskriver ord kopplat till 
orkestern som taggen SON. Det fanns fyra taggar om kategorin frågor där deltagarna hade taggar som beskrev 
att de funderade till exempel taggen kan någon förklara. Det fanns fyra taggar om människor som beskrev dem 
eller beskrev någon person som till exempel taggen jag. 
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Deltagarna hade fått i uppdrag att skriva en beskrivning till varje objekt de tog som bild eller filmklipp. 
Vissa gjorde fler beskrivningar och andra hade inte några alls. Det gick att se att det blev längre 
beskrivningar för deltagarnas andra konsert jämfört med den första. Beskrivningarna var längre än de 
texter som fanns i dokumenten som vissa deltagare valde att skriva i. Beskrivningarna hjälpte till att snabbt 
ge en förklaring av bilden eller filmklippet utifrån deltagarnas perspektiv. Beskrivningarna gav en förklaring 
av bildens sammanhang och kontext. Både för filmerna och bilderna gavs olika typer av beskrivningar det 
var en beskrivning av det som skedde just nu eller som skett tidigare innan klippet. Det finns beskrivning 
av känslor samt beskrivning om vilken av konserterna det var. Sedan fanns det kommentarer med 
tips och ledtrådar på saker som deltagarna tyckte kunde finnas och saker som de skulle vilja ha under 
konsertupplevelsen. 

Jag börjar också, undrar vem dirigenten är, han verkar vara någon slags kändis. Är det kanske han som är Jurowski? Eller är det 
kompositören? Finns det någon lösning på mysteriet?(deltagare 16)

Väntar på att få gå in. Inget insläpp just nu. (deltagare 7)

Fick just reda på hur studentrabatten fungerar! Är riktigt glad över att det verkar vara så smidigt! Är lika imponerad över byggnaden 
som vanligt. (deltagare 6)

 Då var det paus. Trött.(deltagare 7)

Synd att vattnet ska kosta pengar… Borde finnas vatten utställt i kranar eller dunkar, om man bara är lite törstig i pausen. 
(deltagare 18)

6.2.1.1 Bild 

Deltagarna tog sammanlagt 75 bilder och bilderna de tog gick att dela in i olika kategorier för att ta reda på 
vilken typ av information som går att få ut med bilderna och appen. Kategorierna som skapats hänger ihop 
med varandra. På plattformen för appen delade jag in deltagarnas bilder efter olika kategorier genom att 
skapa så kallade kodlager som det kallas på plattformen. Jag kunde också finna kategorierna genom att titta 

Händelseförlopp Känslor Plats Andra händelser Väder

19 13 12 5 3

Mat/saker Orkestern  Frågor Människor 

6 3 4 4

Figur 25: App typ av data (taggar)
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på bilderna i mallen för kundresan som skapats i designprocessen. I den fanns alla bilder som deltagarna tagit 
sorterade efter deltagare. I mallen gick det att få en överblick över alla bilder och det var möjligt att flytta de 
bilder som tillhörde en viss kategori. De analoga kundresorna för de tre målgrupperna fungerade också som 
en hjälp för att få en överblick över vilka bilder som deltagarna tagit. Slutligen blev det fem kategorier för 
bilderna:

•	 Människor – andra – sig själv

•	 Lokal 

•	 Andra platser

•	 Natur 

•	 Mat/saker

I kategorin människor finns det bilder på dem själva och andra samt personer som finns runt omkring i 
miljön. Lokal är bilder som tas i Louis De Geers omgivning. Andra platser är bilder som tagits på andra platser 
än Louis De Geer som till exempel hemma hos deltagaren. Natur är de bilder som deltagarna tar på naturen. 
Mat och saker är bilder på det som har med mat eller saker att göra. Sammanlagt tog deltagarna flest bilder på 
människor och andra personer som deltagarna hade sällskap med. Det var sedan många bilder på lokalen i 
Louis de Geer med bilder på till exempel entrén och salongen.  Andra platser kunde vara bilder hemma hos 
deltagaren eller i en annan lokal. Det var få naturbilder vilket kan ha berott på att uppgifterna som de fått 
var inriktade på konsertupplevelsen på plats. Mat och saker fanns det bilder på. Både på mat som skulle lagas 
hemma eller bilder på saker som biljetten till konserten. 

Alla deltagares bilder

Människor Lokalen Andra platser Naturen Mat/Saker
24 22 16 3 10

Abonnent

Människor Lokalen Andra platser Naturen Mat/Saker

8 5 11 2 2

Student/ungdom

Människor Lokalen Andra platser Naturen Mat/Saker

16 17 5 1 8

Figur 26: App typ av data (bilder)
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De tre abonnenterna som använde appen tog 28 bilder sammanlagt och de bilder de tog mest av var under 
kategorin människor och andra platser. När det var bilder på människor var det endast på andra och under 
kategorin Andra platser hade deltagarna tagit bilder hemma hos dem. De sju studenterna/ungdomarna tog 47 
bilder sammanlagt och flest bilder som de tog hade med lokalen Louis De Geer lokal att göra. Det var bilder 
både utanför själva konserthallen samt bilder där inne i salongen. Sedan var det näst flest bilder tagna på 
människor och av dessa finns även en del bilder tagna på dem själva. 

Abonnenternas konsertupplevelse slutar hemma hos dem, medan för studenterna/ungdomarna slutar direkt 
efter på väg ut ur lokalen. Detta är anledningen till att abonnenterna har fler bilder tagna på andra platser än 
student/ungdom. Abonnenterna har endast fem bilder på lokalen medan student/ungdom har flest bilder 
på lokalen Louis De Geer. Anledningen till detta kan ha att göra med att lokalen är ny för student/ungdom 
medan det är en välbekant miljö för abonnenterna. Det är få bilder på natur för båda grupperna vilket kan 
ha att göra med att större delen av konsertupplevelsen sker på plats inne i lokalen Louis De Geer. Student/
ungdom tog fler bilder på mat/saker än abonnenterna vilket kan ha att göra med att miljön är ny för student/
ungdom vilket gör att de uppmärksammar saker och mat på ett annat sätt. Abonnenternas bilder från denna 
kategori är tagna hemma hos dem och inte i lokalen som för student/ungdom. 

6.2.1.2 Dokument 

Uppgifterna för deltagarna var att ta bilder eller filmer och sedan beskriva under bilden eller klippet en 
beskrivning. Det blev så att några deltagare även skapade dokument där de beskrev konsertupplevelsen. Det 
blev sammanlagt 9 dokument med några rader text. Abonnenterna hade fyra dokumentfiler och student/
ungdom hade 5 filer med text.  I dokumenten beskriver deltagarna vad de tyckte om musiken, de beskriver 
platsen de befinner sig på och de beskriver känslotillståndet som de har. 

Det är fyra dokument för uppgift 1 Förberedelse hemma inför konsertbesöket. Det är tre dokument för 
uppgift 4 som handlar om att beskriva konsertupplevelsen efter. Det är ett dokument för uppgift 2 inväntan i 
lokalen på att konserten ska börja. Det är ett dokument för uppgift 3 pausen. Det är flest dokument för första 
uppgiften och för sista vilket kunna skulle bero på att deltagarna hållit på med något innan som gjort att de 
inte velat fota, en deltagare beskriver:

Konserten börjar om 45 minuter och jag sitter på ett möte…börjar bli riktigt stressad och kommer antagligen bli tvungen att gå 
tidigare för att hinna. (deltagare 6)

Andra anledningar till att deltagaren kan ha valt att skriva i ett dokument kan ha att göra med att deltagarna 
uppfattat att de skulle skriva i dokument också förutom att ta en bild eller en film vilket kan ha varit 
anledningen till att vissa deltagare hade textdokument. Det går att se detta eftersom vissa textdokument 
endast innehåller ett ord som till exempel Ola Salo vilket är en beskrivning av den bild de skickade in 
samtidigt. Det gick också att se på plattformen att det kom fler dokument för deltagarnas andra konsert en 
första.  Alla deltagare som skrev i ett dokument hade också genomfört uppgifter genom att filma eller fota. 
De texter som finns i dokumentfilen har färre ord än vissa bild-och filmbeskrivningar som finns.

6.2.1.3 Filmerna 

Det var sammanlagt 19 filmklipp som togs under konserterna i studien. Och det var fyra deltagare som valde 
att filma under fältarbetet. Det var tre ungdomar och en student.  En av deltagarna gjorde uppgifterna genom 
att filma dem och de andra tre deltagarna filmade och fotade uppgifterna.
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Filmklippen berör saker som deltagarna reflekterar över och tänker på under konsertkvällen innan, under och 
efter. Klippen sträcker sig från några sekunder till cirka 4 minuter. Deltagarna beskriver var de befinner sig 
just nu och vad de gör eller ska göra. Det finns klipp som tar upp saker som deltagarna tycker är mindre bra 
och kan förbättras. Det finns olika typer av klipp som går att finna bland filmklippen det är dels klipp som är 
berättade och klipp där deltagaren filmar på ett sätt som det inte märks att det filmas. Det är flest klipp som 
är berättande sedan finns det några filmklipp som är filmade på ett sätt som känns naturliga. Filmerna filmas 
antingen så att deltagaren står i bild framför och håller i kameran eller så filmas klippet med att deltagaren står 
bakom kameran och beskriver vad denne tänker och reflekterar över. Det kan också vara så att klippet filmas 
av någon annan och deltagaren står framför kameran. I många klipp börjar och slutar deltagaren med att säga 
hej och även avsluta med att säga hej då. En av deltagarna hälsar hej till appen i många av dennes klipp.

Det fanns ett klipp som är berättande där deltagaren och en annan person har lagt upp klippet som en intervju. 
Deltagaren blir intervjuad av den andra personen om hur konserten var, frågor om konserthuset och vad som 
kommer ske härnäst. Det finns sedan andra typer av klipp där deltagaren själv står framför kameran och berättar 
saker som denne tänker på och i bakgrunden syns lokalen eller platsen som deltagaren befinner sig i. 

Sedan finns det andra klipp där deltagaren filmar sig själv och berättar om en händelse och att det i bakgrunden 
går att skymta en omgivning. Deltagaren håller också i biljetten till konserten och visar upp den för kameran. 
Hon rör kameran sidledes samtidigt som hon pratar. Deltagaren beskriver vad de ska göra just nu och kommer 
på att berätta att de ska gå iväg och betala garderoben eftersom de inte hade med sig kontanter så att det räckte. 
Hon uttrycker missnöje över att de inte blivit informerade om detta tidigare.  

Sedan finns det en annan typ av berättande där deltagaren pratar om någon annan och reflekterar över saker och 
ting och där det går att höra hur deltagaren fixar med inställningar eller det går att höra hur deltagaren försöker 
stänga av eller sätta igång inspelningen, vilket ger klippet en naturlighet. Deltagaren befinner sig i källaren på 
Louis De Geer och har precis varit på toaletten och står nu utanför toaletterna och berättar om konserten 
som varit hittills då det är paus. I filmen hörs deltagarens monolog och större delen av filmen filmas ett golv. 
Deltagaren sveper kameran i början av klippet för att visa omgivningen för att sedan koncentera sig på att prata 
och vrider kameran mot golvet. I klippet beskriver deltagaren var denne står och varför och deltagaren pratar 
om musiken som spelats och vad som var bra och dåligt med den. Deltagaren funderar också och pratar kring 
vad hennes pappa skulle tyckt om konserten. Sedan reflektera deltagaren över vad denne själv skulle tyckt. 
Deltagaren reflekterar över sin egen kunskap kring klassik musik och att hon borde kunna mer.

Jag har fundera och tänkt på vad min pappa hade sagt om han hade varit på konserten han tycker inte ens om Ola Salo. Han tycker 
inte om Carola heller, han tycker dom är samma sak. Han skulle nog sagt om han hade hållt på med teaterpedagogik, hade han sagt 
att Ola Salo dansar sjögräsdansen han skulle också kunna sagt att dom här bakgrundsbilderna skriker 90-talet Windows vill ha sina 
skärmsläckare tillbaka. Eh annars så skulle han nog också tyckt och det tycker jag också att Ola Salo pratade lite för länge mellan 
låtarna… (deltagare 4)

Sedan finns det ett klipp utan omgivningsljud där en av deltagarna filmar folkhavet som väller in från entré 
och deltagaren står bakom kameran.  Deltagaren har filmat uppifrån, så det känns som deltagaren tittar ner på 
folkhavet. 

En annan typ av filmklipp finns också bland deltagarna filmklipp. Här känns det inte lika regisserat utan mer 
naturligt. Det är klipp där det känns som att tittaren är med i ett samtal som sker spontant. Ett exempel på ett 
sådant klipp är när deltagaren som filmar är på väg ut från konserten och i bild går det att se att fler personer 
är på väg ut. Deltagaren pratar med en annan person som är i bild och denna person säger att denne tagit bild 
på dirigenten. Tittaren tas direkt in i handlingen då klippet går igång när deltagaren redan pratar. Klippet slutar 
också helt tvärt i ett samtal mellan deltagaren och den andra personen när de är på väg ut från konserthallen. 
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6.2.2 Deltagarnas syn på tekniken

Deltagarna berättade hur de upplevde hur det varit att dokumentera med en app. Några deltagare beskriver en 
olustig känsla av att hålla på med mobilen och att andra besökaren tittade på dem. Sedan finns det deltagare 
som berättar om problem som uppstått medan de använt appen och hur de hanterade det. Deltagarna 
beskriver att det var kul att dokumentera och några deltagare tar upp att det inte kändes krångligt utan enkelt. 
En annan tar upp att det kändes ”både och”, att det får en att tänka mer men samtidigt gällde det att komma 
ihåg att göra uppgifterna. En annan deltagare beskriver stegen hur denne genomförde dokumentationen 
vilket var att först ta ett kort, sedan välja sammanhang som kortet tagits i, tagga och sedan var det färdigt.

Det var kul (skratt) men ja det var det jag var lite så här eller man glömde ju bort det eller lite så hör speciellt innan ja just det jag 
måste ta så här. Men ja det var det var roligt då hade man nånting å göra. Och så kände man sig så osocial bland alla gamlingar när 
man satt med mobilen.” (deltagare 16)

Först trodde jag att jag skulle trycka på appen, sen trodde jag att jag bara skulle ta foto, då kom jag inte på hur man skulle ta bilder, 
att man skulle fylla i, sen så bläddra jag gjorde bara sänd. Tog 2-3 gånger. (deltagare 5)

Lite awkward, men det gick. (deltagare 6)

Folk kollade konstigt på oss, både jag och min tjej höll på med våra mobiler vilket fick folk att kolla, ganska enkelt ändå, man kom 
in i det ganska snabbt. (deltagare 6)

6.2.3 Användning av data

Filmerna, bilderna och texterna som deltagarna tagit använde jag sedan vidare i designprocessen på det sätt 
att deltagarens material användes i intervjun tillsammans med deltagarna. Inför intervjun sorterade jag alla 
objekt på plattformen utifrån deltagare för att göra en mall som jag kunde utgå ifrån för att veta ungefär var 
deltagarna skulle lägga bilderna och för att vara förberedd på vad de skulle kunna prata om. Sedan tittade jag 
på mallen för att hitta tips och idéer som jag skulle vilja följa upp i intervjun. Plattformen till appen Ethos 
hade alla klipp förvarade på databasen och där gick det även att filtrera efter deltagare, tid, filtyp, dag, uppgift 
och taggar bland annat. Alla klipp fördes även över till min dator för att sorteras in efter deltagare för att 
jag skulle få en överblick av deltagarens bilder. Jag gick in i databasen där objekten låg och filtrerade efter 
varje deltagare. Sedan la jag in alla bilder i ordning som en kundresa för varje deltagare. I kundresan fanns 
bilderna som de tagit för varje uppgift, taggarna som deltagarna gjort samt deras beskrivning av bilden för 
varje uppgift. Detta gjorde jag för att veta i vilken ordning bilderna togs och för att skapa mig en förståelse 
om hur varje deltagares kundupplevelse varit. Så att jag kunde vara beredd på att ställa frågor vad som skulle 
kunna vara intressant att fråga mer om. En mall skapades i In-design med allt material som deltagarna tagit 
för att jag skulle vara mer förberedd på vad deltagarna skulle kunna beskriva när jag bad dem berätta om 
konsertupplevelsen. Mallen som skapades var även till för att ge en överblick av alla bilder. 

Varje deltagare skulle få i uppgift att skapa en kundresa för sin konsertupplevelse på intervjun med hjälp av sina 
egna bilder, filmklipp, taggar och beskrivningar. Deltagaren skulle lägga i ordning bilderna efter kundresemallen 
som jag skapat, som var indelad efter sju olika steg: Innan, före, under konsert, paus, under konsert, efter konsert och efter. 
Deltagaren fick också i uppgift att fylla i tidsangivelse för när de olika delarna skedde och ungefär hur lång tid 
alla delar tog. Sedan fick de i uppgift att rita ett kryss, ring eller något annat för om deltagaren var glad, neutral 
eller sur, för varje steg för att få fram ett flöde hur de kände sig under konsertupplevelsen. 

I intervjun var tanken att deltagarna skulle styra intervjun genom att de fick skapa en kundresa utifrån sina 
egna bilder och på så sätt kunna prata kring dem. 
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De fick i uppgift att lägga bilderna där de tyckte att de skulle ligga och skriva i tider som de minns det. 
Deltagarna uppfattade denna uppgift olika då det gick att se att vissa deltagare frågade mer och inte riktigt ville 
fylla i då de var osäkra på tiderna till exempel. Under intervjun blev det att jag ledde samtalet och frågade i en 
ordning varför de tog en viss bild och om det hände något mer som inte syntes i bild. Jag vägledde deltagarna 
och hjälpte dem att komma fram till vad de ville skriva. Min roll var att finnas till hands som stöd och hjälp. 

I intervjun med deltagarna blev det mer styrt och jag ledde samtalet framåt under en stor del av samtalet jämfört 
med intervjuerna med deltagarna som hade designsond. Detta kan ha berott på att deltagarna inte i förväg 
tittat på bilderna särskilt mycket utan att de skickat bilderna och sedan inte tittat på dem mer. I intervjuerna 
med deltagarna med designsond kan det istället ha varit så att deltagarna har reflekterat och funderat vilket kan 
ha gjort att de haft lättare att leda samtalet. Om en deltagare skrivit i designsonden under några veckor, kan de 
kanske lättare också knyta an till designsonden och berätta utifrån den medan i kundresan så var det en ny metod 
som för vissa kan kännas läskig och få att deltagarna låser sig. Då är det viktigt att de får mer stöd. Det kan också 
vara en idé att innan be deltagarna titta igenom klippen på appen, så att de är mer förberedda. 

Genom att gå igenom bilderna och filmklippen som nu var omgjorda till bildsekvenser så fick jag en djupare 
förståelse för vad bilderna stod för enligt deltagarna. Tidsangivelsen som deltagarna fyllde i var till för att jag 
sedan skulle kunna titta på plattformen när deltagarna verkligen lagt upp klippen för att se hur lång tid de tänker 
att olika saker ska ta. Den verkliga tiden kontra den upplevda. 

 Vi satt med några vänner och hade det rätt trevligt. Kul med social samvaro och glädje. Jag tittade på min man och kände kärlek. 
Det här är härligt. (deltagare 2)

Min kompis behövde gå på toa igen, amen det var nog det jag tror inte att vi asså det hände ju nånting innan för det hade ju gått en hel 
dag innan men liksom det var inget speciellt. (deltagare 16)

Hm ja för å visa hur jag hade förberett mig inför konserten. (deltagare 17)

De bilder och texter som finns på kundresan är de bilder och texter som deltagare med appen tog under de 
två konserterna. Klockslagen och grafen som finns på kundresan utgår ifrån de individuella kundresorna som 
skapades tillsammans med de deltagare som använt appen. I kundresan jämfördes den angivna tiden i den 
individuella kundresan och den riktiga tiden som klippet lagts upp. Det som gick att se var att tidsangivelsen 
inte var så lätt att jämföra då det kan vara så att tiden då de angivit att pausen var kan stämma för det är inte 
säkert att de la upp bilden eller filmen exakt när pausen började till exempel utan en tid efter.

Bilderna och grafen var två stora viktiga delar som var tagna med de deltagare som använt appen. Grafen gav 
en överblick och bilderna hjälpte till att visa på vilka olika bitar som fanns i en konsertupplevelse. Det blev 
också ännu tydligare nu när deltagares upplevelse börjar och sluta. Abonnenterna slutade ta bilder när de väl 
var hemma medan studenterna/ungdomarna slutade ta bilder på väg ut från salongen efter konserten.

6.2.4 Problem

Det fanns en del tekniska problem med appen under fältstudien. Jag träffade tre deltagare innan konserten 
som berättade att de inte kunde skicka över uppgifterna till plattformen. Det var en symbol som snurrade. 
Två av dessa var lånetelefoner som jag fick tillbaka efter att de gått på två konserter. Detta gjorde att jag 
fortfarande kunde förbereda som planerat inför uppföljningsintervjun. Sedan för den tredje telefonen valde vi 
att titta på objekten under uppföljningsintervjun. Problemet som deltagarna hade berodde på att de hade haft 
dåligt nätverk eller att telefonen gått in i viloläge och därför inte kunna skicka över filerna till plattformen. 
Andra problem som uppstod var att några deltagare skickat dubbletter av vissa bilder. 
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6.3 Automatisk kamera

Det var en deltagare som använde den automatiska kameran vid två konserttillfällen. Sedan var det två 
deltagare som använde den vid ett konserttillfälle var. 

6.3.1 Typ av data 

Jag fick tillgång till sammanlagt fyra stycken automatkameror för de tre konserterna som var med i fältstudien. 
För de första konserterna fick jag två kameror och för konsert två och tre fick jag en. En deltagare använde 
automatiska kameran två gånger och denna person dokumenterade också med appen. De andra två deltagarna 
använde Memotokamran en gång var och en av deltagarna dokumenterade med app och en med designsond. 
De tre deltagare som använde Memotokameran blev tillfrågade innan konserten i samband med utdelande av 
fribiljetter om att använda kameran under konsertkvällen. Jag fick veta först någon dag innan varje konsert 
hur många kameror jag skulle få så därför fick abonnenten använda Memotokameran två gånger, för att se 
vad en abonnent gör på en konsertkväll.  Jag förklarade för alla deltagare att de inte behövde göra någonting 
och jag visade att kameran kunde fästas vid halsmynningen. Jag berättade att deltagaren gärna fick ha på sig 
den under hela konsertupplevelsen. Deltagarna fick kamerorna på plats innan konserten och lämnade tillbaka 
dem direkt efter. Bilderna laddades över till en hårddisk på min dator. Memoto hjälpte till och föra över 
bilderna till Memotos plattform som både gick att använda antingen via en tjänst på hemsidan eller i en app. 
Under hela fältarbetet skedde en dialog med företaget Memoto och de hjälpte genom att jag fick använda den 
automatiska kameran innan den släpptes vilket gjorde att jag har fått använda ett tidigt exemplar av kameran. 
Den automatiska kameran tog bilder under hela konsertkvällen från det att deltagarna tog på sig den vid 
entrén till efter konserten när de lämnade tillbaka den. Det blev ett bildmaterial som sträcktes sig över 3 h 
ungefär. Antalet filer som kom från Memotokameran var runt 1000 filer per konsertupplevelse där det var 
färre eller fler för vissa konserter. 

Det var flest bilder som gick att använda med den automatiska kameran nr 1 som deltagare 5 hade på första 
konserten. De andra automatiska kamerorna visade inte samma detaljnivå. Med hjälp av bilderna gick det att 
se i detalj ett flöde av händelser under konsertkvällen. Det går att följa deltagaren när den går till garderoben, 
tar något att dricka i baren, träffar andra personer som också sitter ner med deltagaren. Det finns bilder på när 
deltagren går till sin sittplats, bilder på när deltagaren har paus och sitter med samma personer igen och tar något 
att dricka och äter nötter i pausen. Det går att se när deltagaren beställer i baren. På väg ut efter konserten går 
det att få bilder av när deltagaren står i kö och slutligen träffar på mig för att lämna tillbaka kameran.

Vid nästa konsert när automatiska kameran lämnas över berättar deltagaren att denne läst ett reportage om 
Memotokameran i tidningen och att det var häftigt att få använda den. Deltagaren nämner också att det 
fått denne att tänka kring vad som är rätt att göra och inte i publika miljöer. För andra konserten så blir det 
färre bilder som tagits av Memotokameran. Det är nästan hälften av bilderna. Här går det också att få ett 
slags flöde över konsertupplevelsen men det är inte lika omfattande och detaljerat som för konsert ett. 

Här går det att i bilder se att deltagaren träffar mig i början, går till sin plats i salongen, det går att se en 
skylt toalett som deltagaren förmodligen går till i pausen, sedan är det nu en del bilder på arkitekturen inne 
i lokalen tagna från olika vinklar. 
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Sedan kommer det bilder igen på att deltagaren är på sin plats för att slutligen få bilder när deltagaren är på 
väg ut till kön och hämta jackorna. 

Anledningen till att det är färre bilder i andra konserten för deltagare 4 och att det är andra typer av bilder, kan 
ha att göra med att deltagaren tänkte annorlunda kring sin roll att bära kameran. Det vill säga deltagaren valde 
att hålla kameran annorlunda eller att dölja den mer. Det kan också ha berott på att eftersom att det är ett tidigt 
exemplar av Memotokameran att det påverkat antalet bilder. Det går att se att deltagarens flöde ser annorlunda 
ut i konsert ett jämfört med konsert 2. Deltagaren gör fler olika moment i konsert 1 jämfört med konsert 2. I 
konsert 1 syns det ett antal personer i bild som deltagaren umgås med. I konsert 2 finns inte dessa personer med 
på bild. 

Jag genomförde en deltagande observation vid ett av konserttillfällena, med deltagare 4 som använde en 
automatisk kamera. Bilder från den visade hur deltagaren kommer in i lokalen, tittar på omgivningen i lokalen, är 
i rörelse på väg någonstans, står utanför dörrarna till toaletterna som folk är på väg till. Av filerna som togs var 
det många bilder som var svarta vilket gjorde att det inte gick att få samma typ av flöde som deltagare 5 hade för 
konsert 1. Det gick ändå att få en känsla av att denna deltagare varit någonstans och gått och är i rörelse. 

Deltagare 12 som också dokumenterat med en designsond använde Memotokameran vid ett konserttillfälle och 
bilderna som kom fram visade också olika steg som deltagaren haft under en konsertupplevelse. Det gick att se 
hur deltagaren lämnade kläder i garderoben, gick till sin plats, det gick att se att det fanns andra personer som 
följde med deltagaren på konserten och att de beställde saker i pausen. Efter konserten kommer en ny person i 
bild och det är en bild på omgivningen. 

Den automatiska kameran fångar hela flödet över de olika händelser som skett under en konsertupplevelse. 
Jag kunde se händelser eller delar som det inte är säkert att deltagarna själva skulle tagit om de aktivt fotat. 
Till exempel träffade deltagare 5 några bekanta som denne umgicks med under kvällen. Det var inte något 
som deltagaren hade fotat med appen, utan det syntes endast med den automatiska kamerans bilder. Det gick 
också att se att deltagaren gjorde olika saker och hade olika konsertuppleveser för konsert ett och två. Det 
är väldigt värdefullt att kunna få ett flöde över hela konsertupplevelsen, för saker som de kanske annars inte 
skulle berättat om, kommer fram som kan hjälpa mig att förstå deras beteende och upplevelser. Det går att få 
en uppfattning om omgivningen utan att vara där. 

I tjänsten som är kopplat till automatiska kameran finns en plattform eller molntjänst som det även kan kallas, 
där alla bilder sorteras och organiseras. Både på plattformen och i appen sparas bilderna och sorteras upp i 
så kallade moments automatiskt där ett antal bilder ingår i ett ”moment”. Plattformen beskriver tiden för när 
detta skedde och visar platsen där allt skedde. Tjänster hjälper till att lättare kunna gå igenom bildmaterialet 
som blir och skapar olika bildsekvenser som gör att bilderna blir mer lättöverskådliga, organiserade. I tjänsten 
finns olika val att göra med bilderna som Moment overview där liknande bilder samlas under ett moment och 
i detta moment finns allt som skedde i den sekvensen. Det blir en kedja med bilder som skapar ett flöde. Jag 
kan välja att titta på en av dessa bilder och under den finns bildsekvensen kopplat till den bilden. Sedan finns 
best Photos och där har några av de bästa bilderna enligt tjänsten sparats. Här går det att välja hur många 
bilder som tjänsten ska visa bästa bilderna. Den automatiska kameran var fortfarande i ett tidigt skede så 
molntjänsten användes endast för att få en överblick av bilderna. 

I den automatiska kamera är alla bilder organiserade efter olika ”moments” och för varje moment står ett 
klockslag och datum och det går att få en karta var det togs. 
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Om jag trycker på en bild går det att få upp bilderna som är kopplad till detta ”moment”.  Det blir en tidslinje 
av bilderna och genom att dra med fingret över bilderna blir det som en filmsekvens av det ”moment”. 

Den automatiska kameran kan fånga in gps och plats där deltagaren varit. I den hör studien var det inte så 
intressant att titta på det då gps:en endast visar en punkt att den automatiska kameran befinner sig i lokalen 
Louis De Geer. Det hade varit intressant att använda gps:en om den visat i mer närbild exakt position inne i 
lokalen. Då hade det gått att titta på hur deltagarna rör sig i lokalen. I den här studien var det inte möjligt att 
använda sig av tidsangivelsen för när bilderna togs, då Memototjänsten fortfarande var under utveckling. Det 
hade varit intressant att kartlägga tid då det kan vara relevant för att kunna kartlägga hur de olika delarna i 
tjänsten fungerar. Att använda molntjänsten för att kunna få hjälp med att hitta bästa bilderna som tagits, kan 
vara relevant då det genomförs en studie där deltagarna själv får välja ut bilder eller för att designern snabbt 
ska skapa sig en övererblick av bilderna. 

6.3.2 Deltagarnas syn på tekniken

Deltagarna som använde Memotokameran reflekterar kring bilderna och undrar hur många bilder det blev 
och hur jag valt ut bilderna. En av deltagarna berättat att denne tyckte det är häftigt att ha fått prova en sådan 
här kamera. När jag träffade deltagare under konsert 2 berättar deltagaren om reportaget i tidningen om 
Memotokameran och att deltagaren då kommenterade att det är viktigt att veta hur kamerorna ska hanteras 
och användas med etiska aspekter i åtanke. Deltagare 5 som använde automatiska kameran beskriver i 
intervjun att det var spännande at få använda kameran och att denne glömde bort att den var på.

Det var ingenting, det glömde man ju bort, de blev ju lite bilder ser jag... Det var kul att använda den här kameran.(deltagare 5)

6.3.3 Användning av data

Bilderna användes i designprocessen på så sätt att utifrån bilderna som tagits valde jag ut några bilder som 
representerade konsertupplevelsens olika steg ”moments”. Sedan skulle dessa bilder användas i intervjun 
med deltagarna för att skapa enkundresa. Dessa bilder valdes ut för att få deltagarna att prata om de 
olika steg som de gjort under konsertupplevelsen. De individuella kundresorna som skapades med den 
automatiska kamerans bilder flyttades sedan över till den gemensamma kundresan för varje målgrupp. 

Inför intervjun med den deltagare som använt automatiska kameran två gånger hade jag lagt bilderna 
på kundresan i den ordning de tagits. Under intervjun fick den deltagaren beskriva de olika bilderna 
som skedde och skapade en kundresa utifrån den automatiska kamerans bilder och de bilder deltagaren 
även tagit med appen. För konsert ett sorterade jag ut 49 filer av alla bilder som tagits och sedan gjorde 
ytterligare en rensning ner till 34 bilder till kundresan. För den andra konserten valdes 20 bilder ut. 
Bilderna valdes ut i syfte att täcka hela kvällen från det att deltagaren gick in vid entrén till efter konserten. 
Bilderna användes sedan till hjälp för deltagaren att beskriva konsertupplevelsen och för att skapa en 
kundresa. I intervjun låg dessa bilder utlagda på kundresan i det flöde som bilderna skett. Sedan under 
intervjun gick vi tillsammans igenom en konsert i taget och skapade en kundresa för varje konsert. 
Deltagaren hade också använt app som sätt att dokumentera så först gick vi igenom materialet som tagits 
med appen och sedan tittade vi på bilderna från Memotokameran. När vi börjar prata kring bilderna med 
automatiska kameran var det svårare att fråga om dessa bilder då vi redan pratat om vad som skett under 
konsertkvällen med bilderna från appen. 
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Deltagarens spontana reaktion på bilderna som låg utlagda var att det var många bilder och en kommentar 
kom fram kring att det var en bild inifrån salongen att där fick den ju inte fota. 

Det var svårare att få deltagaren att prata kring bilderna och beskriva mer vad som skedde i dem eller 
beskriva en händelse. Anledningen till detta kan bero på att bilderna redan var utlagda och att det kan ha 
varit en fördel om deltagaren själv fått välja bilder för att kunna prata kring dem. 

Anledningen till att det var svårt att prata om bilderna kan ha att göra med att vi redan diskuterat händelser 
som skett med deltagarens bilder från appen. För intervjun med deltagare 4 var det också mer fokus på 
appens bilder och de bilder som var från automatiska kameran hade deltagaren svårare att knyta an till. Till 
denna intervju fanns sju bilder som deltagaren själv fick placera på kundresan. Deltagaren vände och vred 
på några bilder för att förstå vad de handlade om. 

Däremot intervjun med deltagare 12 hamnade bilderna i fokus och blev ett verktyg för att beskriva 
konsertupplevelse mer på djupet. Deltagaren får de 22 bilder som jag valt ut och deltagaren berättar om 
bilderna och funderar över vilka bilder som ska vara med och inte. Deltagaren blir förvånad över en person 
som är med på bild och kommer på sig själv att säga att visst jag hade ju kameran på mig. Deltagaren 
hade glömt bort att kameran var igång. Deltagaren reflekterar över bilderna och det blir en dialog kring 
upplevelsen. För den här intervjun hade deltagaren använt designsond så bilderna knöt ihop upplevelsen 
på plats och de upplevelser som var innan och efter. Slutligen när deltagaren valt bilder blev det 8 bilder 
sammanlagt för kundresan av de 22 som jag valt ut. Automatiska kamerans bilder fungerade som ett 
komplement till designsonden i intervjun. 

Jo men där händer det att jag träffar dig ju och att vi förmodligen är den bilden där men ändå för mig står du att jag kommer till 
konserten och att vi ska ses där. Och att jag ska få biljetter och så. Här är garderoben. (deltagare 12)

Alla bilder som användes under intervjun flyttades sedan över till de tre kundresorna som skapades. Alla 
kundresor hade minst en deltagare som hade använt en Memotokamera. Det var flest bilder representerade 
i abonnent kundresan eftersom kameran använts två gånger av en abonnent. I studenten/ungdomens 
kundresa var det en student som använt Memotokameran och dessa bilder var en del av alla de andra 
bilder som tagits med de deltagare med app. I kundresan för icke abonnenterna hade alla valt att använda 
designsond. Sedan var den en deltagare som utöver designsonden även använt den automatiska kameran, 
vilket gjorde att icke abonnentens kundresa innehöll bilder enbart från en deltagare som använt den 
automatiska kameran.

6.3.4 Problem

Den automatiska kameran hade en del komplikationer både när det gäller hantering av hur kameran 
skulle placeras på kroppen som att det mest optimala var att hänga den vid halsmynningen för att fånga 
in konsertupplevelsen utifrån deltagarens vy. Vid ett av konserttillfällena hade en deltagare hängt kameran 
på halsduken vilket gjort att många bilder fotade golvet. Det kan även ha gjort att kameralinsen skymdes 
av halsduken. Det fanns en del osäkerhet innan kring hur lång batteritiden var om den skulle hålla hela 
konsertupplevelsen vilket den gjorde tack vare att jag laddade den ända fram till den lämnades över till 
deltagaren. Det gick att se att den precis klarade av att fota hela konsertupplevelsen.

Det släpptes en tidningsartikel om den automatiska kameran Memoto under fältstudien vilket kan ha 
påverkat hur deltagarna hanterade den under konsertupplevelsen. Det var fler svarta och grå bilder för den 
andra konseren som deltagare 5 gick på. Det kan finnas flera anledningar till att många bilder var svarta 
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eller gråa. Det kan ha berott på att den automatiska kameran fortfarande hade buggar, mörk belysning 
eller av misstag skymd av kläderna. Detta medförde att det inte gick att fånga hela konsertupplevelsen 
i detalj. Den automatiska kameran hade dock fortfarande många bilder som inte var svarta eller gråa, 
vilket gjorde att det ändå gick att få en helhetsuppfattning och ett flöde av de händeler som var under 
konsertupplevelsen. 
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7 Diskussion
I diskussionen beskrivs vad de olika teknikerna gjorde för att föra en designprocess framåt. Jag kommer att 
beröra hur dessa tekniker kan användas och vilka andra metoder och tekniker som kan komplettera dem för 
att ge fördjupning och förståelse. Vidare diskuterar jag betydelsen av användargenererad data och slutligen 
kommer jag beröra hur de tre teknikerna kan användas i framtida studier. 

7.1 Användning av de tre teknikerna

Syftet med de tre teknikerna var att samla in tankar och känslor från användarna kring ett specifikt 
designcase om konsertupplevelsen i Louis De Geer konserthus. Det är viktigt att kunna fånga många olika 
sinnesupplevelser eftersom vi människor lär oss på olika sätt bland annat genom syn, hörsel och känsel. 
De tre teknikerna hjälpte deltagarna att på olika sätt beskriva sin konsertupplevelse. Att låta deltagarna 
aktivt och automatiskt dokumentera konsertupplevelsen är viktigt för att få en så mångfacetterad bild av 
deltagarnas konsertupplevelse som möjligt och på så sätt driva en tjänstedesignprocess framåt. Hanington 
(2003) säger att innovativa metoder är speciellt bra för idégenerering, för att de kan på ett framgångsrikt sätt 
lyfta fram behov och mål som kan vara okända för användarna och som kan vara svåra att berätta med hjälp 
av traditionella metoder (Hanington, 2003). När en studie ska genomföras med många olika personer är det 
en stor fördel att ge deltagarna möjlighet att få använda den teknik som passar dem, för att de ska kunna 
förmedla sina känslor och tankar på bästa möjliga sätt. Det visade sig att i den här studien, som handlade om 
ett specifikt event, passade innovativa metoder bra. Det har att göra med att jag som designern ville få in så 
många olika perspektiv som möjligt om ett event på en kort tid. Teknikerna hjälper till att stödja deltagarna 
i att börja reflektera och fundera över vad som är viktigt med en konsertupplevelse. Deltagarna kan med 
hjälp av teknikerna ge praktiska exempel på saker som de tycker är viktiga att beröra och utforska vidare. 
Designsonden och appen var de tekniker som främst fungerade som minnesstöd för deltagarna när de skulle 
berätta om sina konsertupplevelser. 

Mattelmäki (2006) beskriver att designern kan utforska situationer bortanför användarnas egna upplevelser 
genom att skapa en förståelse för användarna (Mattelmäki, 2006). De tre teknikerna underlättade min 
förståelse för deltagarna på olika sätt. Designsonden gav mig ett djup och en bredd om deltagarna genom 
att designsonden hade uppgifter som gjorde att jag kom närmare deltagarna då de beskrev sitt privatliv 
och hur de ser på konserter kontra andra upplevelser. Appen gav en förståelse i hur deltagarna upplever 
konsertupplevelsen på plats och de specifika delarna som finns under en konsertupplevelse. Den automatiska 
kameran gav mig en förståelse om deltagarna genom att den visade mönster och beteenden som de hade 
under en konsertupplevelse. Sedan kan även den automatiska kameran i detalj visa de olika händelserna som 
deltagarna har varit med om. Tillsammans kompletterade teknikerna varandra under designprocessen. När 
de användes tillsammans blev de än mer värdefulla, till exempel när jag använde teknikerna för att skapa en 
kundresa. Då kunde jag på många olika sätt lyfta fram fler aspekter av en besökares konsertupplevelse, flera 
sinnen stimulerades och fick mig att tänka mig in i och skapa en förståelse för användarna. Lee, Vaajakallio 
och Mattelmäki (2011) beskriver att metoderna kan ge förståelse vilket kan leda till en självsäkerhet hos 
designern som behövs för att ta designbeslut (Lee, Vaajakallio och Mattelmäki, 2011). Teknikerna hjälpte mig 
att på olika sätt sätta mig in i deltagarnas situation. Jag lärde känna deltagarna, teknikerna och situationen, vilket 
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hjälpte mig att hitta riktlinjer att gå efter. Jag kunde ge praktiska exempel på vad deltagarna tyckte och tänkte. 
Deltagarnas dokumentation kan fungera som ett stöd för att styrka en designerns argument och beslut i 
tjänstedesignprocessen. Teknikerna kan vara till stöd för designerns beslutsfattande till exempel åt vilket håll 
designprocessen ska gå. Dokumentationen som deltagarna samlat in kändes äkta då den gav många personliga 
exempel på varför de tyckte som de tyckte. Innovativa metoder tycker jag stärker designern i de beslut som 
behöver tas i designprocessen. Designern kan sedan med hjälp av andra tekniker och metoder, som till 
exempel deltagande observation, fördjupa de riktlinjer som går att finna med de tre teknikerna. 

De tre teknikerna bygger på att jag som designer är med och formar dem, vilket betyder att min roll 
påverkar hur tjänstedesignprocessen förs framåt. Han (2009) menar att en designer kan anta två olika 
roller i en komplex tjänstedesignprocess, ledare och facilitator (Han, 2009). Jag agerade facilitator i de 
intressentintervjuer, det vill säga de intervjuer jag gjorde med SON, då vi tillsammans skapade en blueprint 
för tjänsten. Här var det naturligt att hjälpa och guida SON att se vad som skedde under en konsertupplevelse 
både on stage och backstage och få dem att sätta sig in i användarnas situation. I mötet med deltagarna växlade 
jag mellan rollerna facilitator och ledare. I tjänstedesignprocessen föll det sig naturligt vilken roll jag skulle 
anta. Detta berodde på att jag under fältstudiens gång lärde känna deltagarna genom informella möten och 
kunde skapa mig en förståelse för vilken roll jag skulle välja. Min ledarroll framkom speciellt under början av 
designprocessen när det var viktigt att strukturera upp och se till att alla deltagare visste förutsättningarna för 
att delta. När jag lärde ut de olika teknikerna handlade det om att vara facilitator främst för att ge dem stöd 
och vägledning för att hjälpa dem att få fram sina åsikter. Jag behövde finnas till som facilitator och hjälpa 
dem att finna svaren själva, för att det är ju då jag verkligen kan hjälpa dem när jag vet vad de behöver och 
vill ha. De tre teknikerna kräver andra saker av en designer i tjänstedesignprocessen. En designer behöver ha 
kommunikativa förmågor för att vara ett stöd när deltagarna ska lära sig hur de kan använda teknikerna, så att 
de i sin tur kan förmedla sina känslor och tankar. 

Lee, Vaajakallio och Mattelmäki (2011) beskriver att synen på de innovativa metoderna borde förändras, från 
att ses som ett verktyg till att mer vara en utvecklande process och något grundläggande i designprocessen. 
Detta är också en erfarenhet som jag gjort i den här studien. De tre teknikerna kräver att jag som designer blir 
engagerad redan vid skapandet av material till teknikerna, vilket i sin tur gör att teknikerna kan ses som något 
större än en teknik eftersom de förändrar designerns sätt att vara och designerns sätt att tänka. Det bildas en 
bra grund att stå på redan i skapandet av material för teknikerna. En relation mellan deltagarna och designern 
byggs upp och den fortsätter att växa under tjänstedesignprocessen. 

De informella mötena är nyckeln till att föra en tjänstedesignprocess framåt. De bygger upp och berikar 
relationen och får deltagarna att bli mer motiverade att använda teknikerna och berätta om sina upplevelser. 
De informella mötena fördjupar och ger designern ökade insikter om användarna. Informella möten kan 
göra att deltagaren får möjlighet att lyfta fram och berika det som denne finner intressant med till exempel 
en konsertupplevelse. Ett exempel på ett informellt möte i studien var när jag träffade deltagarna i entrén 
innan konserten och det kom att fungera som ett stöd för mig som designer för att bland annat förbereda 
uppföljningsintervjun på bästa sätt. Under de informella mötena fanns inte samma krav på att prestera varken 
för deltagarna eller för mig. Detta bidrog till att vi lärde känna varandra på ett mer naturligt sätt som gjorde 
att jag lättare kunde sätta mig in i deltagarnas situation. Lee, Vaajakallio och Mattelmäki (2011) beskriver 
att de informella mötena som kan äga rum under processens gång med användargruppen kan ge viktiga 
insikter. I den här studien kunde jag se att de informella mötena var värdefulla då det blev ett spontant möte 
som möjliggjorde för deltagarna att diskutera och lyfta upp saker de reflekterat över när de dokumenterat 
konsertupplevelsen. Jag fick användarinsikter under dessa träffar som gav förklaringar till dokumentationen. 
De informella mötena kan hjälpa till att skapa en pågående dialog om deltagarnas upplevelse. Detta var 
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i den här studien främst viktigt för de deltagare som använde designsonden då jag inte fick tillgång till 
designsonderna förrän i uppföljningsintervjuerna. De informella mötena gjorde att deltagarna på ett lätt sätt 
kunde komma i kontakt med mig och det bidrog till att skapa en trygghet hos deltagarna vid användning av 
de tre teknikerna. De kunde ställa frågor om teknikerna och diskutera konsertupplevelsen.

Det var flera tillfällen som det var informella möten, till exempel innan och efter konserten när vi möttes vid 
entrén. Ett givande möte som jag minns tydligt var när en deltagare berättade om lokalen som vi befann oss 
i och sin koppling till lokalen. Jag fick bland annat vetskap om byggnaden som konsertlokalen befinner sig 
i och att det tidigare inte var tillåtet att befinna sig i detta område då det var ett industriområde. Jag fick en 
djupare förståelse för både lokalen och deltagaren och de informella mötena var ett sätt att lära känna och 
skapa förtroende för varandra. Jag visste inte då vilken betydelsen dessa möten skulle få i designprocessen. 
Det var först efteråt när det var dags för intervjuerna och när jag gick igenom deltagarnas material som 
jag insåg att de informella mötena hjälper till att driva designprocessen framåt och kan stödja min roll som 
designer att tolka de olika resultat som kommer fram från dokumentationen. 

De tre teknikerna kräver ett nytt tankesätt hos designern och alla inblandade i en tjänstedesignprocess, 
eftersom det är grunden för att föra processen framåt. Teknikerna är tidskrävande då de fungerar mer som 
en utvecklande process än som en teknik, men de ger utdelning under hela processens gång, då en djupare 
förståelse för deltagarna och deras situation skapas. Det går att jämföra teknikerna med att bygga ett pussel 
med många olika pusselbitar som till slut bildar en helhet. Det är först nu i efterhand som jag kan se vad de 
olika teknikerna gav för att föra designprocessen framåt. De tre teknikerna hjälper designern att välja åt vilket 
håll en tjänstedesignprocess ska gå. Teknikerna visade sig ha olika styrkor och svagheter. De kan bredda, 
utforska och/eller i detalj föra designprocessen framåt. Framförallt håller jag med (Lee, Vaajakallio och 
Mattelmäki, 2011) om att innovativa metoder är mer än ett verktyg. Det är en process som får mig, deltagarna 
och själva designprocessen att utvecklas och tillsammans skapas en förståelse för vad det är som deltagarna 
behöver och vill ha. I en tjänstedesignprocess med de här tre teknikerna anser jag att andra tekniker och 
metoder behövs som komplement då de är viktiga för att ge fördjupning och förklaring till de tankar som 
kommit fram genom användandet av de tre teknikerna. En kundresa är ett exempel på kompletterande teknik 
som kan hjälpa till att skapa en överblick. En annan bra teknik som fungerar som ett komplement är en 
blueprint som tidigt i en tjänstedesignprocess fungerar som en bra grund att stå på, för att ta reda på vad det 
är som deltagarna ska utforska med de tre teknikerna. 

7.1.1 Designsond 

Designsonden hade redan i sin natur ett bredare synsätt än de andra två teknikerna eftersom den berörde 
delar i deltagarnas liv, både olika upplevelser under helg och vardag samt hur musik och en konsertupplevelse 
kan kopplas ihop med deras liv i stort. En designsond kan till skillnad från appen och automatiska kameran 
få deltagarna att reflektera i lugn och ro både innan och efter en konsertupplevelse. Det kan bli andra typer 
av reflektioner än de reflektioner som deltagarna kan få i stunden på plats. De fick reflektera över det egna 
beteendet och de upplevelser som skedde runt omkring dem. Både appen och designsonden öppnar upp för 
att få deltagaren att aktivt göra ett val vad som denne anser viktigt att lyfta fram. Det är en skillnad mot den 
automatiska kameran som snarare under en designprocess kan visa beteenden och handlingar som deltagaren 
kan göra utan att denne tänker på det. 

I inledningen av designsonden beskrev deltagarna en konsert de minns och uppgiften hjälpte till att definiera 
vad det är som gör en konsertupplevelse minnesvärd. Det går att med denna information, finna element 
som säger vad det är som är kärnan med en konsertupplevelse. I designsonden fanns även konsertdelen där 



78

det fanns utrymme för deltagaren att kunna reflektera och fundera vidare på olika sätt och den öppnade 
även upp för deltagarna att både skriva en längre beskrivning och/eller skriva en snabb sammanfattning av 
konsertupplevelsen. Uppgifterna i designsonden var mer öppna och utforskande än till exempel uppgifterna 
för appen, som hade tydligt indelade uppgifter att dokumentera konsertupplevelsen på plats. Designsonden 
kan till exempel utforska konsertupplevelsen utifrån deltagarnas synvinkel, vilket då i sin tur kan leda till nya 
användarinsikter som kan föra designprocessen i nya riktningar. 

Designsonden gjorde att jag kände att jag kom närmare in på deltagarnas liv, vilket var viktigt för att jag 
skulle kunna se vad de hade för behov och mål. Mattelmäki (2005) menar på att en designsond kan inspirera, 
berika och stödja teamet eller designern och den samlar in information om användaren (Mattelmäki, 2005).
Designsonden gav information om deltagarna på ett djupare plan eftersom den även gav information om 
deltagarnas värderingar och familjesituation. Designsonden som helhet gav mig inspiration och det var 
framförallt uppgifterna tipsa om en bra låt och ett klassiskt stycke jag gillar, som var riktigt stora inspirationskällor. 
Dessa uppgifter fick mig att själv tänka efter och utforska olika musikstilar som hjälpte till att förstå vad det 
är som lockar deltagarna och jag lärde känna dem mer genom att lyssna på deras musik. Uppgifterna hjälpte 
även till att berätta vilka deltagarna är som personer och hur musiken påverkar deras liv. Detta bidrog till en 
ökad känsla av delaktighet. 

I uppgiften Olika upplevelser fick deltagarna jämföra SON-konserter med bio, teater och andra konserter. Jag 
fick en förståelse för hur andra generationer än min egen ser på olika upplevelser och hur det har förändrats 
över tid. Uppgiften gav mig som designer inspiration och gjorde att mitt perspektiv kring olika upplevelser 
vidgades. Uppgifterna fick deltagarna att tänka till och öppnade upp till diskussion kring vad en SON-konsert 
borde eller kan innehålla. Mattelmäki (2005) beskriver att en designsond kan skapa en dialog, det vill säga att 
den kan bygga upp en interaktion mellan användarna och designer (Mattelmäki, 2005). Designsonden är ett 
verktyg för förståelse och diskussion och med hjälp av designsonden skapades en intressant dialog om vad 
som är en konsertupplevelse eller upplevelser i stort. Designsonden fungerade som ett diskussionsunderlag 
och kan hjälpa till att visa på vad deltagarna har för förväntningar om vad en konsertupplevelse innebär. 
En deltagare tog till exempel upp att på bio sitter biobesökarna i ytterkläderna, vilket denne menade var en 
skillnad från en SON-konsert. 

Det fanns både skriv- och rituppgifter i designsonden. Jag valde att ha med några rituppgifter eftersom 
jag ville öka möjligheten att låta deltagarna reflektera och fundera på olika sätt. De flesta som använde 
designsonden valde att skriva framför att rita till uppgiften. Det visade sig dock vara väldigt värdefullt att ha 
med rituppgifter, bland annat hade en deltagare ritat vad denne symboliserar med klassisk musik. Det var 
en inspirerande bild och när deltagaren berättade om vad den stod för i intervjun gav den mig en djupare 
förståelse och förklaring till varför denne dokumenterat som denne gjort. Detta visar på att det är viktigt att 
som designer vara öppen och skapa uppgifter som kan få både designern och deltagarna att tänka i nya banor. 

Designsonden kan hjälpa till att skapa långsiktiga förändringar då den berör området på ett bredare plan 
och visar på deltagarnas grunduppfattning om till exempel klassisk musik. Designsonden gav ett djup och 
vidgade vyerna och öppnade upp för att se på designprocessen på ett nytt sätt och se på konsertupplevelsen 
med nya ögon. Det som styrker att använda en designsond i en tjänstedesignprocess är att den ger ett avtryck 
från designer till deltagare som kan bli väldigt personligt. Nackdelen med designsond jämfört med de andra 
två teknikerna är att det kräver längre förberedelse då det är ett helt nytt material som ska skapas utan att det 
finns färdiga mallar. En annan nackdel var att det var först i uppföljningsintervjuerna som jag fick tillgång till 
designsonderna. Detta gjorde att jag inte i förväg kunde veta hur det gått för deltagarna och det är en nackdel 
jämfört med appen och den automatiska kameran som ger designern tillgång till deltagarnas upplevelser 
under hela fältstudien.
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7.1.2 App 

I tjänstedesignprocessen kunde appen, som är en typ av mobil etnografi, i mer detalj än designsonden 
beskriva konsertupplevelsens olika delar på plats. Dessa delar visades både visuellt med bild, filmer eller med 
text. Det går att få fram hur de definierar konsertupplevelsen med hjälp av bilderna och filmerna de tagit. 
Skillnaden mellan appen och designsonden är att appen visar i detalj hur deltagaren upplever de olika delarna 
vilket ger tydligare bild av hur deltagaren på plats ser på tjänsten. Detta kan ha berott på att deltagarna fick 
uppgifter som var indelade efter olika delar under konsertupplevelsen. 

Stickdorn och Frischhut (2012) säger att med mobil etnografi går det att få direktinformation om användarna 
då deras upplevelser rapporteras i realtid och inte efteråt. Detta anser jag är en styrka i att använda denna app 
i tjänstedesignprocessen eftersom det då är möjligt att hela tiden följa deltagarnas upplevelse av konserten 
med hjälp av plattformen som är kopplad till appen. Det går att redan under fältarbetet börja reflektera och 
fundera över vad de olika bilderna, filmerna och texterna betyder och hur detta kan tas vidare till nästa steg. 
Att kunna följa deltagarna under tiden som de dokumenterar möjliggör att jag kan följa upp viktiga aspekter 
redan när det händer. 

Bilderna och filmklippen gav precis som designsonden ännu mer fördjupning i samband med intervjun. I 
intervjun fördjupades tankegångarna om varför deltagarna tagit en bild eller vad en kommentar betydde. När 
appen används är det viktigt att få en fördjupning om vad de olika bilderna och filmerna betyder så att jag 
som designer kan förstå deltagarna. Det finns ett tydligt exempel på en bild som en deltagare tog. Det var 
ett självporträtt med en kommentar. Och utan förklaring hade jag inte kunnat tolka bilden tillsammans med 
kommentaren på ett korrekt sätt utifrån användarens perspektiv och finna viktiga användarinsikter. I intervjun 
framkom det att deltagaren tog bilden på sig själv för att visa känslorna som denne hade just då. Detta visar 
på att en kommentar till en bild inte alltid kan hjälpa till att göra kopplingar mellan bilden och texten eller 
tanken deltagaren har. Beskrivningarna kan däremot ge snabb överblick om deltagarnas tankar som sedan kan 
fördjupas i till exempel en intervju eller observation på plats i konserthuset. 

Mortiz (2005) beskriver att helhetsupplevelsen av en tjänst påverkas av hur kunden upplever alla de olika 
touchpoints som finns i tjänsten. Olika touchpoints kan komplettera varandra och skapa en helhetsupplevelse 
av tjänsten. När deltagarna i den här studien dokumenterade med app fick jag detalj, fokus och närhet om 
konsertupplevelsen. Detalj på så sätt, att alla så kallade touchpoints påverkar helhetsupplevelsen. Fokus står 
för att deltagarna koncentrerade sig främst på hur de upplevde tjänsten och inte konsertupplevelsen i stort 
utan just på den här konsertupplevelsen. Det blev reflektioner kring dessa konserter men inte hur andra saker 
i deras liv påverkade konsertupplevelsen. Närhet gav materialet från appen, då många deltagare antingen 
beskrev personliga kommentarer till en bild, som till exempel att en deltagare tog en bild för att denne kände 
värme och kärlek för personen på bild. Filmerna kändes avskalade och nära när deltagarna i stunden pratade 
om saker som de tänker på just då eller att det till exempel gick att höra hur en deltagare pratade högt och 
funderade över hur denne skulle stänga av klippet. 

Precis som designsonden bygger appen på att användarna vill och har lust att hjälpa till att bidra med sina 
upplevelser, för annars kan det bli felaktig data. Plattformen och appen fick över 104 olika objekt så som 
filmer, fotografier och texter från de 10 deltagarna. Det har gett mig ett rikt material och detta visar att 
deltagarna ville hjälpa till samt att de var engagerade. Det som är det svåra med appens plattform är att få en 
överblick av objekten. Appen har ett förutbestämt gränssnitt vilket kräver att både jag som designer lär mig 
och att deltagarna lär sig att hantera tekniken för att kunna använda den till fullo. Det gäller även plattformen, 
att jag som designer behöver lära mig hur plattformen fungerar för att den ska kunna ge så mycket som 
möjligt i att föra designprocessen framåt. På plattformen går det att göra segmenteringar och skapa koder 
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efter vilken typ av bild som tagits men det är svårt att få en överblick. Om plattformen haft möjlighet att 
kunna skapa en större överblick och möjlighet till att interagera och flytta bilder och filmer hade det varit en 
fördel och en styrka. Jag använde plattformen till att urskilja objekt och sedan tog jag detta vidare genom att 
själv strukturera upp och kategorisera både analogt och digitalt. Det blev mer handgripligt och jag kunde ta på 
materialet och flytta det. Jag ville kunna klustra ihop olika teman och mönster som jag såg och ha möjlighet 
att flytta objekt på olika sätt, för att se nya mönster. Det var också nödvändigt att använda sig av andra 
tjänstedesignmetoder som kundresa för att få en känsla av materialet. Det är viktigt att känna sig bekväm med 
de tekniker som jag som designer använder för att få viktiga användarinsikter. 

Det var endast studenter/ungdomar som valde att göra filmklipp. Detta kan bero på att de känner sig mer 
bekväma med att filma. Filmklippen var från några sekunder upp till fyra minuter. Det intressanta med 
längden på filmklippen var att längden inte är avgörande för att samla in användarinsikter. Det visade sig 
att till och med några sekunder kunde visa en känsla eller en tanke. Murthy (2008) säger att videodagböcker 
kan spegla hur deltagarna själva vill bli representerade. Fördelen med videodagböcker är att data som samlas 
in kan kännas mer naturliga och verklighetstrogna. Deltagarnas filmer kändes väldigt unika och det kändes 
väldigt speciellt att få ta del av deras upplevelser. Det var ett klipp som jag främst tänker på som startar mitt 
i en interaktion med en annan person, när de är på väg ut från konserten. De för en dialog om något internt 
som de pratat om innan, om att deltagaren fick kort på dirigenten. Det ger en äkthet att få ta del av någon 
annans samtal och skapar empati och känns verkligt. 

De flesta klipp var berättande fast på olika nivåer beroende på vad deltagaren väljer att visa i bild eller inte. 
De berättande klippen ger en videodagbokskänsla som också känns naturlig då det går att höra hur deltagarna 
försöker stänga av eller sätta igång tekniken. Det är intressant hur deltagarnas relation är med tekniken 
de använder. Många deltagare hälsar, till exempel en deltagare började säga ”Hej appen!”. Det blev mer 
personligt och kändes närmare när deltagaren hälsade för det kändes som deltagaren pratade till mig. Dessa 
klipp kändes mer förberedda men kändes ändå fyllda av närvaro i stunden. Det gick att se att de hade olika 
typer av engagemang. Det fanns till och med en deltagare som hade lagt upp ett filmklipp som en intervju 
där en annan person intervjuade deltagaren i filmklippet. I de filmklipp som finns med i studien händer det 
något direkt i action och deltagarna tar upp det som de tänker på i stunden. I en film drar en deltagare en 
parallell till vad hennes pappa skulle sagt om konserten med Ola Salo, vilket är väldigt roligt och vitsigt och 
får en att tänka till och reflektera. Faulkner och Zafiroglu (2010) beskriver att klippen ger ett värde då de kan 
visa en kontext, ett beteende eller en upplevelse. Jag kunde se i den här studien att filmklippen berikade på ett 
sätt som inte går att uppnå med bilder. De gav en känsla av konsertupplevelsen på ett innehållsrikt sätt, då jag 
med flera sinnen kunde ta del av deras konsertupplevelse.

Graham och Rouncefield (2010) menade på att i deras studie hade de flest bilder under kategorin människor 
och den näst högsta kategorin var objekt. Även i min studie var det flest bilder på människor sammanlagt 
för både abonnenterna och studenterna/ungdomarna, vilket förmodligen beror på att vi dras till människor 
och tycker om att ha människor i bild. Abonnenterna tog flest bilder på människor och sitt hem medan 
studenterna/ungdomarna hade flest bilder inne på plats i konserthuset Louis De Geer. Detta kan bero på att 
abonnenterna känner till miljön och därför inte ser den på samma sätt som ungdomarna/studenterna. Detta 
är viktigt att veta för att det påverkar hur olika deltagare kan välja att dokumentera om de är nya i lokalen 
eller känner den väl. Om det är viktigt att få med bilder som dokumenterar miljön är det mer troligt att 
nybörjare i miljön kommer att dokumentera den mer än de som känner till miljön. Dessa olika typer av bilder 
visar när konsertupplevelsen börjar och slutar. För abonnenterna började och slutade konsertupplevelsen 
hemma för det är bilder tagna hemma innan och efteråt. Studenternas/ungdomarnas bilder började ungefär 
en timme innan konsertstart och slutade efter konserten vid garderoben i konserthuset. Genom att veta när 
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konsertupplevelsen slutar och börjar går det att förhöja deltagarnas upplevelse, till exempel kan de deltagare 
där konsertupplevelsen slutar hemma erbjudas något extra. Det skulle till exempel kunna vara att SON sänder 
ut extranummer på hemsidan. En annan intressant upptäckt var att ungdomarna/studenterna hade bilder 
där de stod framför kameran. Det fanns bara en sådan bild för abonnenterna. Det kan ha att göra med en 
generationsskillnad på hur abonnenter och ungdomar ser på att vara med i bilder själva eller inte. I appen 
Ethos kan deltagarna göra så kallade taggar för att markera en händelse eller ett objekt. Det var flest taggar 
kopplade till kategorin händelseförlopp vilket kan ha att göra med att uppgifterna var utformade runt fyra olika 
delar under en konsert. Taggarna hjälpte till att förhöja bilderna och gav en större förståelse av bilderna 
Däremot var det rörigt med taggar då flera taggar liknade varandra och det hade varit en fördel om de taggar 
som var lika varandra föreslogs i appen. 

7.1.3 Automatisk kamera 

I studien kombinerades automatiska kameran med en aktiv teknik som app eller designsond och den visar 
ett flöde på hur konsertupplevelsen ser ut i detalj och tar med alla delar utan att deltagaren aktivt behöver 
göra någonting. Den automatiska kameran visar alla händelser, jämfört med appen som visar en sekvens av 
händelser. Automatiska kameran är en teknik som visar händelser som sker i stunden och det går att få fram 
mönster och beteenden. Det gick till exempel att se att konsertupplevelser kan se olika ut från gång till gång 
för en och samma deltagare. I första konserten för en deltagare gick det att skymta ett sällskap som hängde 
med deltagaren genom hela konsertupplevelsens delar. Sällskapet fanns med innan i lokalen, vid bordet i 
pausen och efter i kön. I konsert två för samma deltagare syntes inte dessa personer längre och det var färre 
bilder på personer. Bilderna kan fungera som underlag för en diskussion och en fördjupning kring hur en 
konsert normalt ser ut. I en intervju går det att väcka frågor kring vad det viktiga är med en konsertupplevelse 
och hur stor del det sociala påverkar. Med hjälp av den automatiska kameran gick det att följa hur deltagarna 
rörde sig i lokalen under en konsertupplevelse. Det gick att få en känsla av sociala aktiviteter och sociala 
grupper som fanns för vissa. Under konserterna krävdes inte samma typ av engagemang ifrån deltagaren, 
däremot efteråt krävdes engagemang för att sätta in bilderna i en kontext. Att använda sig av automatisk 
kamera, som är en typ av spårning av beteendedata, kan ge viktig information om deltagaren som öppnar upp 
för en diskussion mellan deltagaren och designern. Anderson och Nafus, Rattenbury och Aipperspach (2009) 
säger att spårning av beteendedata innehåller brett numeriska data som kan registrera någon slags känsla av en 
individ eller grupp som agerar i världen, dess fysiska rörelser, dess interaktion med den fysiska och virtuella 
världens objekt/information och dess interaktion med andra människor med mera (Anderson och Nafus, 
Rattenbury och Aipperspach, 2009 ).

Med hjälp av den automatiska kameran fick jag tillgång till deltagarens olika konsertupplevelser utan att själv 
vara med på plats. Den automatiska kameran gav en fördjupning till appens bilder och ibland tog den med 
bilder som deltagaren själv inte valt att dokumentera. Ett exempel på detta är en deltagare som med appen 
väljer att fota entrén som en aktivitet som deltagaren gör innan i lokalen. Med hjälp av den automatiska 
kamerans bilder går det att få fram andra delar som hänt deltagaren innan i lokalen. Deltagaren mötte bland 
annat upp andra personer och tillsammans köpte de något från caféet. Den automatiska kameran får en att 
bli insatt i en händelse utan att vara där. När en studie görs som handlar om att få förståelse för hur deltagare 
interagerar med omgivningen och vilka steg som sker och touchpoints är automatiska kameran värdefull då 
den fångar allt.

Anderson och Nafus, Rattenbury och Aipperspach (2009) menar på att det är viktigt att få företag att använda 
kvalitativ data för att förstå användarnas beteende och mål. Det är när bilder och filmer reflekteras över som 
dess mening äger rum. De kombineras med andra källor av data och Ethno-mining fungerar på liknande 
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sätt. Det har visat sig för alla tre tekniker att de gav mer djup när det skedde en reflektion kring dem under 
intervjun och de deltagande observationerna. Det är extra viktigt, speciellt för en automatisk kamera, att den 
kombineras med andra tekniker eftersom en automatisk kamera endast ger en bild av vad deltagarna gör men 
inte varför. I designsonden och appen har deltagarna aktivt fått i uppgift att dokumentera och reflektera men 
det behövde inte deltagarna göra med den automatiska kameran. Med automatiska kameran kan jag tolka 
bilderna som kommer fram, till exempel att deltagare umgås med bekanta under hela konsertupplevelsen. Det 
blir ännu mer intressant att få veta varför deltagaren gör detta och det är då bilderna fyller sin funktion.

Automatiska kameran gav ett djup till de andra två teknikerna och en större förståelse för sammanhanget. 
Automatisk data berikar och skapar mening när deltagarna är med och pratar om bilderna som samlats in. 
Det var därför intressant att se vad bilderna kunde bidra med i intervjun. Det märktes en skillnad mellan 
hur de tre deltagarna knöt an till bilderna. De deltagare som fick bilderna upplagda framför sig skapade 
knappt någon dialog kring bilderna. Deltagaren knöt inte an bilderna utan det var förmodligen ett för stort 
bildmaterial och då var det ändå endast runt 40 bilder av de runt 1000 bilder som tagits. En deltagare var 
också mer van i miljön och det kan ha gjort att denne inte tänker på att det den gör är intressant att fördjupa 
sig i, för att det är självklart. Det kan också vara så att deltagarna gör många saker som de inte tänker på. I 
intervjun med deltagaren som använde designsond var automatiska kameran ett bra komplement och här 
handlade det istället om att bilderna fick olika betydelse och innebörd. Detta kan ha berott på att denna 
deltagare själv fick välja bilder, eller att appen och automatiska kamerans bilder konkurrerar med varandra. 
Bilderna från automatiska kameran och appen visar samma händelse fast på olika detaljnivå. Syftet med att 
en deltagare använder de båda teknikerna handlar mer om att jag ska få en förståelse av helheten och även 
få veta vad deltagaren själv tycker är viktigt. En av deltagarna som använde appen tog bilder på att denne 
hade sällskap under konsertkvällen. Det som den automatiska kameran däremot kunde visa var att deltagaren 
umgåtts med fler personer och att de gick tillsammans med några bekanta. Det var inte något som deltagaren 
själv visade när denne tog bilder med appen. Detta visar på att den automatiska kameran kan fungera bra 
för att ge designern mer inblick och detaljer om deltagarens olika händelser medan appen visar en del av 
händelsen. Deltagaren som tog en bild på en person skulle kunna vilja visa att denne var på konserten med 
någon annan och att det viktiga för denne inte var att visa att de gick i en grupp. Det kan däremot vara viktigt 
för mig att veta om de går i grupp eller i par vilket kan göra att konsertupplevelsen kan se olika ut och där 
finns en styrka med den automatiska kameran. Den automatiska kameran anser jag därför är mer ett verktyg 
för designern att hitta olika beteenden och mönster än att deltagaren ska använda den för att förklara de olika 
händelserna, då vissa händelser kan vara sådant som är självklara för denne. 

En annan intressant jämförelse mellan appen och den automatiska kameran är att i intervjun pratade både 
abonnenterna och studenterna/ungdomarna om köerna till garderoben efter konserten. Det som är intressant 
när jag tittar på bildmaterialet är att abonnenterna inte tagit någon bild på köerna till garderoben men i intervjun 
framkommer de att garderobsköerna är jobbiga. Studenterna/ungdomarna däremot fotar och filmar garderoben 
och pratar kring köerna. I intervjun framkommer det att studenterna/ungdomarna inte tycker köerna är så 
jobbiga utan att det var betalning av garderoben som var det jobbiga. Detta kan visa på att en automatisk kamera 
kan vara ett bra verktyg för att visuellt se vad det är som deltagarna kan tänkas prata om. Bilderna kan också då 
användas för att skapa en diskussion mellan designern och deltagaren. Bilderna som tas med den automatiska 
kameran kan hjälpa till att förklara problem och designmöjligheter som deltagarna pratar om i intervjun. 
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7.1.4 Deltagarna

Under rekryteringen av deltagare fanns det inte en tanke på att rekrytera efter grupper som par eller kompisar. 
Det var något som upptäcktes under rekryteringen att många som ställde upp i studien även föreslog sin 
partner eller kompis. Det var också ett krav från vissa deltagare för att de ens skulle ställa upp i studien. Det 
känns också självklart nu i efterhand att det var så eftersom att många besökare som går på konsert idag går i 
sällskap med någon annan. Det var en styrka att rekrytera par och kompisar eftersom när de gick tillsammans 
fick de stöd av varandra för att använda teknikerna och hade någon att reflektera med. En konsertupplevelse 
är ju också en social aktivitet så det är en fördel att de går ihop. Det fanns också deltagare som valde att gå 
själva men det var mest abonnenter som kände sig vana i lokalen. Det var också så att de hade sällskap redan 
på plats i lokalen som de umgicks med. Teknikerna är till för att väcka tankar och funderingar hos deltagaren 
och dessa kan öka om deltagaren har någon att diskutera upplevelsen med. 

I den här studien var det viktigt att se till att alla fick samma förutsättningar och grund att stå på.  De 
deltagare som är med i studien påverkar hur de tre teknikerns resultat blir därför är det viktigt att alla 
deltagare får samma förutsättningar och hjälp att förstå syftet med studien. Tekniken de använde för att 
dokumentera med skulle inte fungera som ett hinder utan som ett hjälpmedel. Tekniken ska hjälpa deltagaren 
att uttrycka tankar och funderingar kring upplevelsen. Deltagarna behövde känna en tilltro och förtroende för 
mig som designer för att de i sin tur skulle känna sig mer delaktiga i studien. Trygghet, förtroende, tillgänglighet och 
gemenskap är byggstenar för en relation och behövs för att genomföra en bra studie. Deltagarna behöver känna 
att de kan vara trygga med den dokumentation de gör. Det ska finnas ett förtroende för att det som vi pratar 
om stannar mellan oss och att det inte ska gå att spåra vem som sagt vad. Tillgänglighet, att de vet att jag finns 
tillgänglig om de behöver det. Jag ska även vara synlig och inte passiv utan aktivt finnas där för deras skull och 
hjälpa dem. Gemenskap kring upplevelsen skapas genom att jag befinner mig på konserterna och intressera 
mig för deltagarna. Faulkner och Zafiroglu (2010) säger att produkten, filmerna, som deltagarna skapar utgår 
ifrån den relation som deltagarna har med etnografen (Faulkner och Zafiroglu, 2010).

Under och efter fältstudien fick jag höra hur deltagarna tyckte det hade varit att dokumentera. Deltagarna som 
använde designsond pratade om att designsonden gett dem tid till eftertanke. I intervjun kommer det fram att 
designsonden verkligen bidragit till att få deltagarna att funderat kring sin konsertupplevelse. Vi hade bland 
annat långa diskussioner hur olika upplevelser är om man går på bio eller konsert. Syftet med alla tekniker var att 
de skulle få deltagarna att börja fundera och reflektera. Det var några deltagare som beskrev frustrationen att det 
var öppna frågor i designsonden, vilket kan ha medfört att vissa deltagare valde att inte fylla i alla delar. Det är 
det svåra med en designsond att vara så pass öppen men ändå få deltagare intresserade och hitta sin vinkling på 
det. Några deltagare berättade inför valet mellan app och designsond att de tyckte att en app skulle vara jobbigt 
att hålla koll på under konserten. Därför menade de på att det var bättre att använda designsond, för det skulle 
fyllas i före och efter. För de deltagare som anser att mobiltelefonen kan störa under konsertupplevelsen kan den 
automatiska kameran vara ett alternativ för att samla in visuella upplevelser. 

Deltagarna som använder app nämner inte något om att konsertupplevelsen skulle störas av att de dokumenterat 
med en teknik som appen. Det är snarare så att vissa deltagare nämner att de tyckte det var skönt att ha något 
att göra under tiden. Detta kan bero på att de är nya i lokalen och inte vet vad som försiggår och då är det skönt 
att ha något att sysselsätta sig med. Däremot nämner vissa deltagare som använt app att de nästan glömt bort att 
dokumentera. De menar att det var omgivningen runt omkring dem som påverkade att de nästan glömde bort 
att dokumentera inte att det berodde på tekniken som sådan. 

I intervjun vad det intressant att se att deltagarna med app hade fokus på att prata om tekniken som sådan 
och om hur det kändes att använda appen och inte om uppgifterna. Deltagarna med app pratar bland annat 



84

om hur det var att använda tekniken i en lokal där de på Norrköpings symfoniorkester hemsida uppmanar 
besökare att lämna mobiltelefonen hemma. Flera deltagare som använt app berättar att det kändes olustigt 
att stå med mobilen överallt och att andra besökare tittade på dem. Detta var speciellt för denna fallstudie 
eftersom det står stora skyltar utanför varje dörr att det inte är tillåtet att filma och fota inne i salongen. 
Däremot är det tillåtet att använda mobilen utanför salongen. 

Att få deltagarna att lita på en teknik är viktigt eftersom de är de som ska använda den. Detta är främst 
viktigt för appen och designsonden då de aktivt ska vara med att dokumentera. Det som är intressant som 
denna studie visar är också att den automatiska kameran kräver att deltagarna litar på tekniken och känner sig 
bekväm. Det var en deltagare som började prata kring etik och moral kring automatiska kameran då denne 
läst om den i tidningen. Det är viktigt att deltagarna känner förtroende och vet vad syftet är och att de känner 
en trygghet när en sådan här teknik används för annars kan det bli problem med att samla in tillförlitlig data. 
Det märktes att deltagarna som använde den automatiska kameran var nyfikna på vilka bilder som tagits 
och att de ville veta mer. Det kunde synas att de tyckte det var spännande samtidigt som de funderade över 
hur en sådan här teknik kan användas. Det var en deltagare som beskrev att först efter att denne gjort några 
uppgifter förstod denne hur appen fungerade. Det visar på att det är viktigt att låta deltagarna använda 
teknikerna upprepade gånger och få möjlighet att testa tekniken i förväg  för att lära sig hur den fungerar och 
känna sig bekväma. Fördelen med designsonden är att den inte innehåller någon teknik som kan strula. En 
deltagare beskrev att det var jobbigt att använda appen vilket medförde att denne inte på samma sätt kunde 
föra fram åsikterna kring själva upplevelsen utan mest pratade kring att det var jobbigt med tekniken. Det är 
viktigt att deltagarna känner sig bekväma och får ett flyt när de använder tekniken så att den inte känns som 
ett hinder. Här går det tydligt att se att motivationen är viktig för att få fram användarinsikter. Motivationen 
kan deltagarna få med hjälp av att designern träffar deltagarna regelbundet och inte enbart före en studie 
och efter för att få tillbaka dokumentationen. Det är viktigt att designern fungerar som ett stöd, intresserar 
sig och engagerar sig för att på så sätt kan deltagarna bli mer motiverade att delta i studien.  Jag tycker att det 
viktiga är att ha en personlig kontakt med deltagarna kontinuerligt i verkligheten om det är möjligt, för att det 
ger mer att träffas i verkligheten och se deltagarna i den miljö som de ska dokumentera och den personliga 
kontakten ger mycket för att motivera dem att delta.

7.1.5 Problem

Tydlighet och struktur är viktigt med en designsond, så att deltagarna kan se en ordning och anledning till 
varför de gör uppgifterna. De fanns vissa deltagare som inte fyllt i mer ”personliga” uppgifter i första delen 
som handlade om att beskriva vilka de var. Anledningen till detta kom fram i intervjuerna att några deltagare 
missförstått och trott att SON skulle få veta vilka som gjort designsonderna och trott att jag skulle visa deras 
svar kopplat till identiteten. 

Vissa problem som kan uppstå med de tre teknikerna och främst appen och den automatiska kameran kan 
elimineras om jag som designer finns tillgänglig för deltagarna på plats. Problemen kan också lösas lättare 
av att jag hela tiden kan följa deras konsertupplevelse genom plattformen för appen eller med automatiska 
kamerans molntjänst. De problem som uppkom med appen var att det var svårt att ladda över objekt för 
vissa deltagare. Klippen var kvar på deras telefoner men kom inte till plattformen. Ett annat problem med 
appen var att jag trodde att det skulle gå att få ut exakt klockslag när de olika delarna skedde som exakt tid 
när pausen började. Det gick inte att jämföra eftersom deltagarna inte valde att samla in objekt exakt när till 
exempel pausen började utan deltagarna skickade objekt när det hände något speciellt i stunden. Ytterligare 
ett problem med appen är att hålla intresset på uppgifterna uppe under hela fältstudien. Deltagarna var 
mer aktiva och skickade fler objekt till plattformen för konsert 1 jämfört med för konsert 2. För konsert 1 
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skickade flera deltagare fler objekt än de behövde. Det var tänkt att de minst skulle skicka över fyra stycken 
objekt per konsert. Under konsert 2 skickade de flesta över minst fyra objekt så de genomförde fortfarande 
alla uppgifter men skickade in färre bilder eller filmer per uppgift. Anledningen till varför det var färre objekt 
överskickade kan bero på att de hade lärt känna lokalen och det gjorde att de nu fundera på ett annat sätt än 
första konserten. Detta gjorde att under konsert 2 hade deltagarna fler reflektioner utanför bilderna än första 
konserten. På den första konserten var det många bilder som var kopplade till den beskrivning de hade för 
bilden, medan i konsert 2 hade bilden inte samma koppling till den kommentar som fanns. 

7.2 Andra metoder och tekniker som komplement

Det är nödvändigt att använda sig av olika metoder och tekniker för att samla in användarinsikter i en 
tjänstedesignprocess då det öppnar upp för nya perspektiv. De tre teknikerna behöver kombineras med 
varandra och även kompletteras med andra metoder och tekniker, till exempel med intervjuer, deltagande 
observationer, kundresor och blueprint för att bidra med ökad förståelse och fördjupning.

7.2.1 Intervjuer

Intervjuerna hjälpte till att förklara och fördjupa tankarna kring materialet som samlats in med de tre 
teknikerna. Hanington (2003) beskriver att traditionella metoder som intervjuer är bra att använda för att 
bekräfta saker som redan är upptäckta snarare än att använda metoden för att leta efter oupptäckt information 
(Hanington 2003). Jag anser att när användarinsikter ska samlas in är det mer givande att först använda sig av 
innovativa metoder såsom de tre teknikerna och sedan i nästa steg öka förståelsen med hjälp av intervjuer. 
Det var några deltagare i studien som påpekade att de tre teknikerna hade hjälpt dem att börja fundera och 
reflektera kring konsertupplevelsen. Det var också en fördel att prata kring materialet från de tre teknikerna 
till exempel hade deltagarna fyllt i olika mycket i designsonderna och vi kunde då under intervjutillfället prata 
vidare kring detta.

Jag kunde se en stor skillnad mellan intervjuerna då vi pratade om designsonden eller då deltagarna fick skapa 
en kundresa med bilderna från appen och automatiska kameran. Det var ett mer varierat samtal i intervjuerna 
med designsonden, friare än med appen och kameran. Med designsonden kunde deltagarna välja att styra 
samtalet vilket resulterade i samtal som kretsade kring vad de fann intressant och viktigt för dem att ta upp. 
Många av dessa intervjuer fick ett djup och en diskussion kring deltagarens liv och konsertupplevelse på ett 
djupare plan. Flera valde att läsa ur designsonden högt och mitt under högläsningen kunde designsonden 
få dem att minnas en tanke som de haft. Skulle det istället varit så att vi endast diskuterat designsonden 
utan att deltagarna läste högt tror jag inte det hade blivit lika intressanta diskussioner och fördjupningar. 
Designsonden kan hjälpa till att skapa ägarskap över designsonden det vill säga att materialet tillhör dem. De 
vet vad de skrivit och har haft designsonden under några veckor så de känner sitt material och kan få stöd 
och hjälp av det under intervjun att berätta om sin konsertupplevelse. När deltagarna använder en designsond 
inbjuder den automatisk till eftertanke. 

När deltagarna skapade en kundresa med materialet från appen och automatiska kameran blev intervjun 
mer styrande än med designsonden och det kändes som att deltagaren ibland väntade på min signal under 
skapandet av kundresan. Detta kan berott på att de inte knöt an till materialet på samma sätt som deltagarna 
med designsonden. När materialet från appen och automatiska kameran ska användas tillsammans med 
deltagarna kan det vara en fördel att avsätta en stund för deltagaren att titta på materialet innan intervjun. 
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Vid intervjutillfället är det viktigt att ge deltagarna kontrollen att göra kundresan utifrån sin egen synvinkel för 
att se hur de väljer att prioritera vad som är viktigt. Kundresorna visade i detalj vilka steg som var relevanta att 
gå vidare med i tjänstedesignprocessen. De lade till exempel bilderna på olika sätt. Det blir personligt och det 
gör att deltagarna skapar en egen kundresa som blir unik. Fler detaljer upptäcks när man pratar runt omkring 
om hur de tänker kring varför de tar en bild, som att en deltagare beskrev att en bild betyder nästa aktivitet 
efter konserten. 

Med deltagaren som både använt designsond och den automatisk kameran blev bilderna från den automatiska 
kameran ett bra visuellt komplement i intervjun. Det blev en dynamik i intervjun när vi skapade en kundresa 
med bilderna från automatiska kameran. Automatiska kamerans bilder hjälpte till att visa saker samt fördjupa 
saker som deltagaren inte tagit upp i designsonden. Det var spännande att se när deltagaren med designsond 
valde ut bilder utifrån de bilder jag valt ut från automatiska kameran. Det blev en helt annan känsla än när 
jag i en annan intervju förberett och lagt ut bilderna. Bilderna som valdes ut var bilder som deltagaren hade 
anknytningen till, och dessutom hade anknytning till en händelse under konserten. En deltagare placerade till 
exempel en bild på mig i början av kvällen när vi egentligen träffades senare under kvällen. Vilket är intressant 
och visar på att deltagaren binder olika minnen till bilderna och det viktiga är inte att rätt bild ligger på rätt 
ställe utan att bilden symboliserar något. I en annan intervju med en deltagare var det svårt att skapa en dialog 
kring bilderna. När vi pratade om bilderna var det svårt att få igång en diskussion eller en djupare dialog om 
bilderna vilket kan ha att göra med att deltagaren inte tänkt på de olika händelserna under konsertupplevelsen 
utan de har bara skett. Det kan också berott på att vi började med att skapa en kundresa med bilderna som 
tagits med appen. Ett annat skäl kan också vara att jag i förväg lagt ut bilderna och deltagaren fick titta på 
dem utifrån den ordning de låg. Hade deltagaren själv fått välja bilder hade det då blivit ett annat resultat? Jag 
tror det för det visade sig i en av intervjuerna att deltagarna tänkte annorlunda när de själva fick para ihop och 
sortera, än när jag lagt dem i en ordning. 

7.2.2 Blueprint och kundresa

En blueprint och en kundresa kan ge en överblick av en tjänst och därför kan de komplettera varandra 
(Segelström, 2010). Jag valde att göra en blueprint inför fältstudien eftersom i en tjänstedesignprocess är 
det viktigt att utforska tjänsten för att kunna få en helhetsbild av alla delar. Efter att jag själv identifierat 
viktiga delar i tjänsten tog jag kontakt med musikern och podieinspicienten från SON för att få deras syn på 
konsertupplevelsens olika delar. Detta för att skapa en så fullständig bild av tjänsten som möjligt. Blueprinten 
som jag skapade gav en helhet över tjänsten och stegen som ingick i konsertupplevelsen. 

Den andra tjänstedesignmetoden kundresa fokuserade  mer på upplevelsen. En av kundresans styrkor är 
att den kan föra samman olika användarinsikter och det var i den här studien till stor hjälp när jag skulle 
analysera och jämföra materialet från de tre teknikerna. Vid intervjutillfället fick deltagarna med app och 
automatisk kamera skapa en individuell kundresa. Jag skapade utifrån de indviduella kundresorna och en del 
av materialet från designsonden tre olika kundresor. Dessa tre kundresor användes för att hantera det stora 
materialet och tydligöra de olika målgruppernas behov och känslor av upplevelsen.Den hjälpte framförallt till 
att visuellt begränsa, forma och rama in viktiga användarinsikter. Det var enormt värdefullt att ha fått så olika 
typer av data, framförallt bildmaterialet var viktigt när kundresor skapades, vilket gav en ökad förståelse över 
hur deltagarnas konsertupplevelse kunde vara och visade på hur den kan skilja sig åt mellan deltagarna. Två 
tekniker, appen och automatiska kameran, samlade in i realtid medan designsonden var mer reflekterande och 
gav djupare inblickar och kunde visa deltagarens liv på ett annat sätt än de andra två som var att ge en inblick 
i stunden. Att jag även här arbetade analogt var nödvändigt då jag hade fått ett sådant stort och rikt material. 
Det var ett sätt att se vilka data som var viktiga att fokusera på och var data skulle befinna sig på kundresan. 
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Kundresan som bokstavligen växte fram på papperet och formades utifrån mina hangripliga klippningar, 
limning och upptejpning. Jag arbetade med materialet och kunde se mönster genom att flytta och betrakta 
bilderna, filmerna och kommentarerna på ett annat sätt än om den varit digital på en gång. Det var ett sätt 
som fungerade väldigt bra för mig som designer att arbeta och på så sätt fick jag fram viktiga delar. Mortiz 
(2005) beskriver att helhetsupplevelsen för en kund påverkas av hur kunden upplever alla de olika touchpoints 
som finns i tjänsten. De olika touchpoints kan komplettera varandra och skapa en helhetsupplevelse av 
tjänsten (Mortiz, 2005). Processen kring en konsertupplevelse var komplex och med hjälp av att använda 
kundresor gick det att kartlägga tjänstens olika delar utifrån besökaren, till exempel vad som behövde 
förbättras eller förstärkas.

7.2.3 Deltagande observationer

Deltagande observationer är en etnografisk metod och Crouch och Pearce (2012) anser att en etnografisk 
metod kan skapa en bättre förståelse för hur användarna skulle kunna bli engagerad med det designade 
objektet eller systemet. Metoden ger ett brett perspektiv som antingen bekräftar, utökar eller utmanar de 
existerande förutfattade meningar som designern skulle kunna ha (Crouch och Pearce, 2012). 

De deltagande observationerna i studien knöt samman användarinsikter och hjälpte till att ge argument och 
stöd till olika saker som deltagarna lyft fram med de tre teknikerna. Under de deltagande observationerna 
för de tre konserterna hade jag mest fokus på användaren i miljön då jag följde deltagare från de olika 
målgrupperna. Jag ville få fram deltagarens upplevelse av helheten och fokus låg på att få en förståelse för 
individen. Observationen på den öppna repetitionen handlade om att se ett samband mellan miljön och 
personerna. Det var värdefullt att genomföra flera deltagande observationer. Då det gav mig möjlighet att 
välja att fokusera på olika saker vid de olika observationstillfällena. 

Guseynova (2012) beskriver att den fysiska miljön där användarna befinner sig i är väldigt viktig för designern 
att vara i. Den kan ge viktiga insikter och starka känslor som kan göra att designern lättare kan identifiera sig 
med användarna. Jag kunde se nyttan av att befinna mig i den miljö som deltagarna var i. Genom att jag var 
delaktig och vi befann oss i samma miljö kunde jag få ökad förståelse för vad de upplevde. Därför anser jag 
att en deltagande observation är en bra kompletterande metod till de tre teknikerna.

Det var viktigt att genomföra deltagande observationer för att se helheten av tjänsten och för att kunna  upp 
de olika detaljerna i miljön och interaktionen med aktörerna som verkar i den. I en tjänst kan minsta lilla 
detalj vara avgörande. De deltagande observationerna gjorde det också lättare för mig att sätta in deltagarnas 
material i en kontext. Genom att befinna mig på plats och följa några deltagare så fick jag en förståelse för 
den miljö där tjänsten finns och de besökare och människor som befinner sig i denna miljö. Det gick att se 
med hjälp av observationerna att vissa platser var viktigare än andra och betydde olika saker för deltagarna. 
Jag märkte att entrén fungerade som en mötesplats för deltagarna och att det var här samlingspunkten var 
för besökarna som väntade på kompisen till exempel. Att vara med där det händer och när det händer skapar 
empati med deltagarna och relationen mellan designer och deltagarna stärks. De vet att jag var med och kan 
prata om händelsen på ett annat sätt. Observationerna var ett tillfälle för mig att lära känna deltagarna och 
få tillfälle att få veta vad de tycker och tänker om saker och ting och hur de reagerar och agerar i miljön. 
Observationerna gav ett djup och förklaring till det material som samlats in med de tre teknikerna. 
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7.3 Betydelse av användargenererad data

För att samla in användargenererad data i den här studien, använde jag mig av innovativa metoder, mobil 
etnografi samt några andra kompletterande metoder. Stickdorn och Frischhut (2012) betonar att mobil 
etnografi handlar om att samla in värdefull information om en viss målgrupp eller person med hjälp av 
modern teknologi som sedan kan överföras till användbar data. Jag tycker att mobil etnografi kan fungera som 
en grund för förståelse av användarna från deras perspektiv. Deltagande observation är en kompletterande 
metod som hjälpt till att styrka informationen som deltagarna samlat in. Hanington (2003) skriver att fler och 
fler tycker att det är viktigt att designande artefakter ska studeras i sin naturliga miljö, för att det är där de 
används. Jag håller fullständigt med för hur ska jag som designer ta reda på om besökarnas konsertupplevelse 
om jag inte befinner mig ibland dem.

 What we need to question is bricks, concrete, glass, our table manners, our utensils, our tools, the way we spend our time, our rhythms. 
To question that which seems to have ceased forever to astonish us. We live, true, we breathe, true; we walk, we go downstairs, we sit at 
a table in order to eat, we lie down on a bed on order to sleep. How? Where? When? Why? 
Describe your street. Describe another. Compare. (Georges Perec, L’infra Ordinaire)

Att hela tiden konstant reflektera och analysera vad som sker runt omkring är viktigt för att finna mening och 
förstå användarna och förstå min roll i det hela. Det är även viktigt för en designer att hela tiden ifrågasätta 
och reflektera över varför vi gör som vi gör. Den användargenererade datan fick mig att ständigt reflektera 
under hela designprocessen. Jag kunde se kopplingar mellan forskningsstrategin autoetnografi och de metoder 
och tekniker jag använt för att samla in användarinsikter. Chang (2007) skriver att det är viktigt att använda 
sig av flera källor så att det blir triangulering, vilket i sin tur kan bidra till att den autoetnografiska forskningen 
får en förbättrad giltighet och noggrannhet. En autoetnografisk dataanalys och tolkning handlar om att 
forskaren går fram och tillbaka mellan sig själv och andra (Chang 2007). Det var viktigt att använda mig av 
olika källor för att komma fram till slutsatser som var giltiga. De tre teknikerna jag använde mig av för att 
samla användarinsikter var olika till sin natur i och med att några var mer reflekterande som designsonden, 
appen samlade in användarinsikter i stunden. Automatiska kameran var en teknik som användes för att samla 
in så pass mycket information som möjligt om alla moment under konsertupplevelsen. Sedan är det upp till 
betraktarens ögon och i det här fallet både deltagarna i studien under intervjun och designern att finna vad 
som var viktigt att gå vidare med. Genom att använda mig av olika externa data fick jag en tydligare och 
bättre förståelse av omgivningen. Analysen genomfördes utifrån mina kunskaper av denna grupp människor i 
denna miljö. Jag gick fram och tillbaka under hela processen och funderade över vad som var det viktiga att ta 
fram. Genom att samla in data på olika sätt kunde jag genom dessa olika sätt se likheter och olikheter mellan 
mina tolkningar av situationen och vad det var som fördes fram från de tre teknikerna. De olika data från 
designsonden och olika uppgifter i den, samt filmer och bilder gav en riktlinje kring vad jag sett i miljön och i 
observationen. Jag kunde ta hjälp av de olika teknikerna för att ställa det mot vad jag uppmärksammat under 
processen gång och det blev ett sätt för mig att se vilket håll jag skulle gå till exempel att flera deltagare på 
olika sätt uppmärksammade i filmklipp, bilder och uppgifter i designsonden visade att de inte förstod vad som 
skedde under konsertkvällen. Det var också något som jag märkte av i observationer så genom dessa tekniker 
bekräftades min analys av situationen.

Jag kunde se likheter mellan autoetnografi, mobil etnografi, innovativa metoder och att alla dessa tre handlade 
om att reflektera under hela processen för att finna svaren. Det ser designern som något som är viktigt att 
ta fasta på och som är det centrala och som styr hur designprocessen ser ut. Lee, Vaajakallio och Mattelmäki 
(2011) säger att innovativa metoder är meningsfulla för att det skapar en ständig reflektion under processen 
gång och hjälper till att förstå användarna, än att strikt försöka få fram vad användarna sa (Lee, Vaajakallio 
och Mattelmäki, 2011). Det har varit en stor fördel att arbeta med innovativa metoder då jag känt av att de 
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fått mig att ständigt reflektera under processens gång. De innovativa metoderna som jag använt har utgått 
och formats utifrån de reflektioner och erfarenheter som jag fått kring konsertupplevelsen och utifrån 
situationen. Eftersom att innovativa metoder bygger på situationen och hur jag som designer formar dem kan 
det i sin tur göra att det är lättare att finna mönster och beteenden. Redan i skapandet av teknikerna började 
jag reflektera över hur teknikernas upplägg skulle se ut för att ge så mycket som möjligt. Att vara en del av 
tekniken och vara den person som formar tekniken efter bland annat situation kräver en researchfas som är 
välgrundad. Med hjälp av de tre teknikerna kunde jag börja se olika mönster från dokumentationen. Därför 
var det en fördel att deltagarna med till exempel appen i realtid reflekterade över upplevelsen, till exempel att 
en deltagare spelat in ett filmklipp om att denne behöver betala garderobsavgiften som denne inte visste om 
fanns för en konsert. Då började jag se ett mönster i alla delar som ingår i tjänsten som inte nya besökare till.

Den användargenerade datan, mobil etnografi och innovativa metoder, gjorde att jag fick ett känslomässigt 
band med deltagarna, vilket är viktigt för att vara användarcentrerad. Det fanns olika steg som skapade detta 
band och det första var att jag fick en förståelse för användarna. Detta uppnådde jag på olika sätt genom at 
tänka mig in i deras situation när teknikerna skapades. Jag följde med på deltagande observation och kunde 
förstå hur deltagarnas resultat från teknikerna hängde ihop när jag själv varit med. Jag lärde känna deltagarna 
genom att träffa dem inför varje konsert sedan fick jag en medkänsla och kunde känna empati när jag själv 
varit med och sett dem uppleva saker vilket gjorde det lättare för mig att identifiera mig med deltagarna. De 
tre teknikerna som användes var utformade för att passa deltagarna och hjälpa dem att föra fram sina åsikter 
kring konsertupplevelsen. Att låta dem på ett kreativt sätt samla in användarinsikter kunde jag se ge resultat då 
jag fick in en mängd med material fulla med reflektioner och tankar. Genom mobil etnografi fick deltagarna 
själva välja hur de ville spegla sig själva. Jag lärde känna dem och kunde lättare knyta an till dem och känna att 
det var viktigt att skapa förändring. Att jag använde mig av tekniker som stödde mitt sätt att tänka och fick 
mig att reflektera var viktigt för att jag skulle kunna skapa material som engagerar användarna. Hur ska design 
kunna vara användarcentrerad om inte designern har förståelse och stödjer deltagarnas sätt att lära och formar 
tekniker som ökar kreativiteten. Guseynova (2012) beskriver att inom användarcentrerad design är det viktigt 
att skapa ett känslomässigt band mellan användarna och designern. Det finns tre principer att använda sig av 
för att skapa detta känslomässiga band (Guseynova, 2012). Jag håller med att det behövs olika principer för 
att vara användarcentrerad för det går inte att uttala sig om att vara det och sedan sitta i en bunker och designa. 
Det krävs att designern i flera steg lär känna både sig själv, situationen och användarna. 
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8 Slutsatser
Med hjälp av de tre olika teknikerna: designsond, app och automatisk kamera har jag fått berikade, breda 
och intressanta användarinsikter i tjänstedesignprocessen, som jag aldrig kunnat få enbart med en av dessa 
tekniker. Tillsammans ledde de fram till en designprocess som ständigt hade användarna i fokus. Jag fick 
på olika sätt djupare förståelse med de tre olika teknikerna som till exempel att jag redan vid skapandet av 
designsonderna började tänka mig in i deltagarnas situation medan med appen och den automatiska kameran 
dök det upp under tiden i fältstudien. Teknikerna i tjänstedesignprocessen kan ses som en process och som 
något större än en teknik då det är många faktorer runt omkring som påverkar hur deltagarna väljer att 
engagera sig och hur värdefulla användarinsikterna blir. En relation med användarna behövs för att få ut det 
mesta av teknikerna och då kan så kallade informella möten vara nyckeln till att uppnå detta. Ett informellt 
möte fördjupar och berikar användarinsikterna. 

I designsprocessen gav designsonden en fördjupad bild av deltagarna. Designsonderna låg också till underlag 
för användarprofilerna. Designsonden öppnade upp till dialog i intervjuerna och fick deltagarna att ta ledning 
och styra vilket är viktigt för att jag i designprocessen ska få deltagarnas syn på upplevelserna. Designsonden 
öppnade upp för reflektion hos deltagarna och fick även mig att fundera över varför det var på det ena eller 
andra sättet.

Appen gav information i detalj om själva konserten och deltagarnas tankar och funderingar samlades in i 
realtid på plats utifrån deras perspektiv. Bilderna visade nya saker i lokalen som inte jag tänkt på och vidgade 
perspektivet på konsertupplevelsen. Appen var även ett stöd för deltagarna att visualisera sina idéer som de 
ville delge designern. 

Automatiska kameran gav ett flöde hur en konsertupplevelse kan se ut, vilket var värdefullt i designprocessen, 
för att kameran lyfte upp saker som deltagarna inte tänkte på som skulle kunna vara viktiga detaljer. Appens 
bilder och filmer var en liten del av en sekvens medan den automatiska kameran hjälpte till att förklara och 
visualisera hela sekvensen. Bilderna från den automatiska kameran och appen visar samma händelse, fast 
olika i detalj, vilket blir att syftet med att en deltagare använder båda teknikerna kan mer handla om att jag 
som designer ska få en förståelse av helheten och skapa mig en uppfattning om vad deltagaren själv tycker 
är viktigt. När deltagaren som använde designsond också använde en automatisk kamera blev den ett bra 
komplement för att visuellt beskriva händelserna i konsertupplevelsen och bilderna hade olika betydelse och 
innebörd för deltagaren. 

Det är nödvändigt att använda sig av olika metoder och tekniker i en tjänstedesignprocess för att det kan ge 
nya perspektiv. I en intervju kan tankegångarna som deltagarna haft kring konsertupplevelsen fördjupas. De 
tre teknikernas material kan i en intervju ge viktiga insikter om konsertupplevelsen. Deltagande observation 
gör att designern blir mer delaktig i deltagarnas upplevelser och kan få en förståelse för materialet som 
kommer fram från de tre teknikerna. Sedan kan en kundresa och blueprint hjälpa designern att skapa en 
övergripande bild av vad det är som deltagarna tycker är viktigt, då dessa tre tekniker kan ge ett stort material 
att arbeta med. Slutligen om de tre teknikerna kombineras med varandra och med andra tekniker och metoder 
inom tjänstedesign leder detta till att vara användarcentrerad. Detta i sin tur gör att tjänstedesignprocessen 
förs framåt. 
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8.3.1 Framtida studier

Det finns många intressanta infallsvinklar och tankar att ta vidare till framtida studier. Det är viktigt att veta 
målet med en designprocess och därefter fundera vilka tekniker som passar till vad. De tre teknikerna ger 
erfarenhet i en tjänstedesignprocess på olika sätt. En designsond kan ge ett större perspektiv och på så sätt ge en 
långsiktigare lösning. En designsond kan formas från grunden och kan anpassas för designern, deltagarna och 
situationen på ett helt annat sätt än de andra två teknikerna. Nackdelarna däremot är ju att det är tidskrävande att 
göra detta. Om en studie ska genomföras under en kortare period för att mer ta reda på i detalj om till exempel 
deltagarnas konsertupplevelse på plats, så fungerar appen bättre än designsonden till detta. När det finns ännu 
mindre tid att tillgå i en studie kan en automatisk kamera fungera eller om det handlar om att utforska vad det 
kan tänkas finnas för beteenden och mönster i ett kontext. Det handlar inte bara om att tänka på tid i en studie 
utan också om andra delar. En designsond och app kan skapa en annan typ av engagemang hos deltagarna och 
designern då de aktivt är med formar innehållet. Om det viktiga är att få fram deras åsikter och funderingar är 
app och designsond mer effektiva än automatiska kameran för att göra detta. 

Om målet är att utforska på ett djupare plan samt utforska deltagarnas värld djupare, kan en designsond fungera 
som en inspirationskälla och hjälpa till med utforskningen. Det hade varit intressant att skicka med olika typer 
av material för att se hur det kan öka möjligheterna för att få deltagarna att på olika sätt förmedla känslor och 
tankar. Det hade också varit intressant att ge uppgifter som berörde ämnet på ett ännu bredare plan, för att 
utforska hur deras värderingar ser ut i stort. 

Genom appen så får man se hur deltagaren uppfattar en upplevelse men det är upp till betraktaren att fylla i vad 
som sker runt omkring. I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka plattformen som fanns till 
appen Ethos. Till exempel be deltagarna skriva på plattformen i bloggform vilket då mer liknar en designsond, 
till exempel att deltagarna också fått i uppdrag att dokumentera i bloggen om hur de upplevde konserten. Det 
hade krävt mer av deltagarna att hålla koll på två olika forum men det hade varit intressant att använda sig av. Jag 
valde att koncentrera mig på appen eftersom det var en tidsperiod på tre veckor och två konserter. Hade det varit 
under en längre tidsperiod hade det gått att interagera med hjälp av plattformen, då det även fanns andra verktyg 
tillgängliga som till exempel att skicka meddelande till varandra genom plattformen. Nu skedde interaktionen på 
plats vilket också var värdefullt. Jag hade även velat titta på filmklippen tillsammans med deltagarna och pratat 
kring dem. Nu blev det att vi istället skapade en kundresa, vilket också var givande och sammanförde de tre 
teknikerna. Det hade också varit spännande att se hur deltagarna agerat om de fått nya uppgifter över tid för det 
var möjligt i appen att ändra och uppdatera uppgifter över tid.

Automatiska kameran ger en mer detaljerad vy och tar med sekvenser av händelser som bildar en 
helhetsupplevelse. Det går både med appen och automatiska kameran att jämföra och få med data kring var 
bilden tagits. Denna typ av data är mer intressant när deltagare i studien befinner sig på olika platser. Nu var 
större delen av studien i Louis De Geers lokaler och gps-kartan visar endast att de är på Louis De Geer inte var 
i lokalen de befinner sig. Hade det varit möjligt att få gps-koordinater för exakt var de befann sig inne på Louis 
De Geer så hade det varit intressant att kunna se olika rörelsemönster för att kartlägga hur rörelsen i lokalen 
kan förbättras och utnyttjas mer. Det finns också andra funktioner i tjänsten till automatiska kameran som är 
intressanta att ta del av till exempel tidsaspekten, att automatiska kameran kan fånga bilderna automatiskt och 
varje bildsekvens får automatisk en tid. Detta skulle göra det möjligt att lättare jämföra deltagarens uppfattade 
tid med den verkliga tiden när det skedde, till exempel hur lång kön till baren var och sedan jämföra detta med 
hur deltagarna upplevde detta. Det går också att följa ett flöde och se bildsekvenser av händelser som deltagaren 
varit med om. Automatiska kameran kan vara ett bra komplement till framtida studier för att se vad deltagarna 
själva väljer att fota eller filma kontra till vad det går att observera i automatiska kamerans bilder. I framtida 
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studier vore det intressant att låta deltagarna vara med och välja bilder från tjänsten för att få dem att känna att 
de har mer kontroll över bilderna. Det hade varit intressant att få se vilka bilder som deltagarna hade valt själva 
om de fått välja bland bilderna och om vi använt tjänsten som bästa bild eller tittat på olika bildsekvenser över en 
händelse tillsammans.

Jag hade möjlighet att genomföra tre observationer och då valde jag att observera miljön, personernas 
kroppsspråk och tal. En automatisk kamera kan inte fånga in tal på det sätt som en deltagande observation 
gör, men det kan vara ett kraftfullt verktyg att använda för att samla in beteenden för många människor och 
se om det går att se nya mönster. Jag kunde se ett flöde av en konsertkväll och med hjälp av automatiska 
kameran går det lättare att uppfatta lokalen eftersom den dokumenterar hela deltagarens flöde. Det gick att 
se saker som annars kan vara svåra att upptäcka utan att vara med själv. Tänk att få ta del av alla 20 deltagares 
konsertupplevelse genom denna typ av data det öppnar upp för att kartlägga fler deltagares konsertupplevelse 
och det är möjligt att finna nya infallsvinklar och vägar. Tekniken kan ge riktlinjer för hur deltagarnas beteende 
kan se ut och göra det möjligt att observera mer komplexa fall med många användare. 
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10 Epilog
I den här delen beskrivs vad som hände senare i tjänstedesignprocessen efter att användarinsikter samlats 
in i studien. Det är i den här delen som de två målen som sattes upp i början av designcaset svaras på. Två 
idégenereringsworkshops genomfördes med deltagare i studien, utifrån användarinsikterna som framkommit 
utifrån huvudområdena information och garderoben. Sedan skapades ett koncept som baserades på 
deltagarnas idéer från workshopen 

10.1 Workshop

Användarinsikterna som kom fram från fältstudien låg till grund för två idégenereringsworkshops med 
deltagarna från studien, för att spåna kring designmöjligheter och teman kopplat till målen med designcaset. 
Workshopen skulle främst handla om att deltagarna skulle komma på koncept kring målet att locka en ny 
målgrupp. Jag hade hittat två teman att gå vidare utifrån användarinsikterna från fältstudien, dessa teman var 
garderoben och konsertinformationen. Det var störst fokus på konsertinformationen i workshopparna då 
det är mer kopplat till målet att locka en ny målgrupp. Efter vardera workshoptillfälle reflekterade jag och 
byggde vidare på de idéerna och insikterna som kommit fram ifrån workshopen för att skapa koncept för att 
locka en ny målgrupp. Det var sammanlagt 10 deltagare som deltog i workshopen som sedan tidigare varit 
med under fältstudien. Dessa deltagare representerade alla tre målgrupper: abonnenter, icke abonnenter och 
studenter/ungdomar. Komplus var med på en workshop och SON var med en kort stund under de båda 
workshopparna. Upplägget på workshopen var :

•	 Uppgift 1 kreativ övning 

•	 Uppgift 2 få igång tänket slumpord 

•	 Uppgift 3 garderoben 

•	 Uppgift 4 konceptskapa

o 4.1 prioriteringsövning information 

o 4.2 skapa koncept 

o 4.2.1 utforska brainstorming etc. 

o 4.2.2 konceptskapa med formulär 

o 4.3 presentera koncept

•	 Uppgift 5 utvärdering
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Deltagarna fick först genomföra en kreativ övning för att komma i gång, sedan utforska idéer med 
huvuduppgiften slumpa ord och utifrån dessa frågor välja ut idéer för att förbättra garderoben, samt skapa 
koncept på hur en ny målgrupp kan lockas. Huvuduppgift slumpa ord utgick från nio olika frågor med 
kopplingar till information för att locka en ny målgrupp samt en fråga kring garderoben. Frågorna skapades 
utifrån fyra värdeord dessa var nyfikenhet, utforska, gemenskap och öppenhet. Hur får man unga att bli nyfikna 
eller vad skapar nyfikenhet hos icke abonnenter. Utforska innebar att få deltagarna att vilja upptäcka och 
utforska. Det tredje värderodet gemenskap handlar om att genom att väcka nyfikenhet och skapa information 
som gör att alla förstår koder och ritualer som sker, så blir det en gemenskap. Det sista ordet var öppenhet, 
till exempel genom att förklara vad som sker under en konsertkväll skapa mer öppenhet. Utifrån värdeorden 
blev det frågor som handlade om underkategorier till dessa värdeord vilket var Information, Symfoniorkestern, 
Klassik musik samt Garderob. Frågorna var kopplade till information på olika sätt som påverkar och däribland 
fanns även en fråga om garderoben. Många frågor liknar varandra men det är meningen att frågorna ska likna 
varandra för att deltagarna ska få tänka mer på djupet kring samma teman. 

Uppgiften slumpa ord gick ut på att alla deltagare fick gå tillsammans två och två för att svara på de olika 
uppgifterna med 2 minuter per fråga. Svaret på frågan kunde antingen vara idéer för att lösa frågan eller saker 
som hör ihop med frågan. Utifrån frågan om hur garderoben kunde förbättras fick deltagarna tillsammans 
välja ut idéer som de ville fortsätta brainstorma vidare om i smågrupper. 

Nästa uppgift var att skapa koncept för att locka en ny målgrupp. Jag hade inför workshopparna skapat 
tre användarprofiler Lisa en ungdom, Stina en icke abonnent och Wilmer en abonnent. Dessa karaktärer bygger 
på åsikter från de tre olika grupperna student/ungdom, abonnenter och icke abonnenter från studien. 
Användarprofilerna skulle under workshopen fungera som ett hjälpmedel för deltagarna att kunna komma på 
koncept för att locka en ny målgrupp. Deltagarna fick i uppgift att enskilt välja idéer som fanns på väggarna 
från uppgiften slumpa ord. Först hjälpte deltagarna användarprofilen Lisa att lösa sitt informationsbehov. Sedan 
fick de efter det komma på idéer som kan hjälpa de andra två karaktärerna Stina och Wilmer. Därefter fick de 
utifrån dessa idéer tillsammans fortsätta arbeta i grupper om tre och två personer.

Efter workshopparna fick deltagarna en enkät för att utvärdera hur det varit att delta i en 
idégenereringsworkshop. 

10.1.1 Idéer för att förbättra garderoben

Deltagarna valde att brainstorma vidare på fyra olika idéer som de kommit på: bättre betalningsalternativ, mobila 
garderober, kösystemet och gratis och mervärde. 

Bättre betalningsalternativ handlar om att till exempel erbjuda lägre pris om man hänger upp kläder på samma 
galge. Det blir inte mer jobb för de som står i garderoen och en person kan hämta flera jackor samtidigt för 
flera personer. Ett annat förslag var att göra om så att garderobsavgiften ingår i biljettpriset eller ha gratis 
garderob som finansieras på annat sätt. De har också exempel på självbetjäningsgarderob där de menar på att 
det kan bli en stor förändring där företaget Louis De Geer frånsäger sig ansvaret. Informera om betalsystemen 
i konsertlokalerna i tid, kanske finns med på biljetten till konserten om vad som gäller så att man inte kommer 
dit oförberedd och inte har några kontanter till garderoben. 

Några av idéerna som fanns för kösystemet var till exempel något som kallades Speakers corner, en aktivitet direkt 
efter konserten, för att få besökare att stanna kvar en stund så att alla inte går samtidigt. Det skulle till exempel 
kunna vara en samling direkt efter då någon informerar om något eller att dirigenten pratar med besökarna. 
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De olika idéerna för mobila garderober var bland annat att ha flera garderober mer utspridda på till exempel flera 
våningsplan. Andra förslag var att ha en enorm garderob i källaren och sen ha en hiss som går upp och ner. 
Ha en garderob i källaren och ta bort garderoben från entrén för att det blir så trångt där med folk överallt. 
Ett annat förslag var att riva biljetterna innan garderoben för att få en mer civiliserad kö. Det finns också 
förslag att ha mobila garderober på olika ställen nära dörrarna med skjutdörrar för att eliminera brandrisken 
för att ha flera olika utsläpp så att det blir bättre efter konserten. Möjliggöra så att det finns utsläpp på flera 
ställen som vid bottenplan, källarvåningen och andra vägar ut. Det kom också fram att värmen behöver höjas 
i salen eftersom det är kallt och de framkom att ungdomarna i min studie inte ville bli behålla jackorna på. 
Det kom fram idéer kring att höja kostanden på konserten och istället sluta ta betalt i garderoben. 

Gratis och mervärde handlar om att garderobsavgiften borde vara gratis för att det går snabbare vid inlämning, 
men att det menar att köproblematiken är den samma vid utlämning. Det skulle också vara en idé att ha en 
obemannad garderob för att det då kan gå fortare. Sedan fanns det också idéer på att abonnenterna borde få 
ett mervärde för att de är abonnenter och på så sätt få de som är icke abonnenter att vilja vara abonnenter. 
Några exempel mervärde som att abonnenterna har en egen garderob i källaren där de ibland kan få tilltugg 
eller träffa en dirigent, solister med mera som får de andra besökarna att vilja bli abonnenter. 

10.1.2 Koncept kring information

Deltagarna delade in sig i grupper där grupp 1 skapade ett koncept för att förbättra för karaktären Lisa när 
hon väl var på plats i lokalen. App till Lisa och ett koncept kring, Mervärde abonnenter togs fram. Grupp 2 
utvecklade två koncept kring hur Lisa kunde lära sig mer om konserterna innan och efter konserten på annan 
plats, Konsertöppnaren och Konsertslutaren. Sedan skapade grupp 3 skapade ett koncept med en app som skulle 
kunna användas innan och efter en konsert, eller en mer övergripande app för hela Norrköpings nöjesutbud, 
App SON och kultur. Grupp 4 spånade kring idéer på en broschyr med mer information om konserten. Grupp 
5 skapade ett koncept med ett kortfattat informationsblad som är bra att veta som nybörjare, Nödinfo.

10.1.2.1 App till Lisa 

Grupp 1 liknade konsertöppnaren och konsertslutaren. Lisa har med sig en app och det finns en första sida 
som är om den konsert som är aktuell. I appen samlas övergripande information som har med den aktuella 
konserten att göra till exempel en filmad konsertintroduktion. Sedan har man bakgrund och information 
om både kompositör, instrument, solister. Vi har instrumentering med så man vet vilka instrument som är 
med under konserten. I Twitter och Facebook kan man se flödet som är relevant för den aktuella konserten. 
Då kanske man kan läsa om en musiker som skriver att denne snart ska upp och det ska bli spännande. 
Kommentarer kan fånga upp. Länkplats läsa mer om kompositörer. Efterhand kunna betygsätta konserten 
kan få ett till fem stjärnor, gillar man en konsert mycket kan man gå tillbaka till ett arkiv och kolla hur den här 
konserten var för till exempel två år sedan. 

Under konserten på våning fem finns en bar, där är inriktningen mer ungdomlig och det finns en Wifi zon 
och när man sätter i gång den så blir det just den här framsidan kommer fram. Här kan man köpa öl och 
dricka i dryckesflaskor och det finns en garderob där uppe.  Det ska även gå att få påminnelser om konserten 
på sms för alla som använder appen.
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10.1.2.2 Mervärde abonnenter

Grupp 1 beskriver att detta koncept var till för Wilmer som gick ut på att abonnenterna ska gå ner i källaren 
och både ha mingel samt en egen garderob. Han får träffa musiker och dirigenter vilket leder till att SON 
stärker relationen med abonnenterna. Deltagarna som skapade konceptet menar på att Wilmer vet vilka 
informationskanaler som denne vill använda för en SON-konsert. Större lojalitet kring hus och orkester. 
Stärker relationerna mer omhändetagen grupp. Har möjlighet att ställa frågorna. Om du vill kan du gå ner 
och mingla i pausen. Även Lisa, får gärna gå ner och prata med dem där nere. 

Kommentar från deltagarna: De vill att orkestern ska vara kvar en stund efter att konserten har slutat. 
De besökare som vill stanna kvar och ställa frågor är välkomna att göra det. En deltagare beskriver en 
annan konsert, som denne varit på och att det efteråt var diskussioner då besökarna fick ställa frågor efter 
evenemanget. På scenen var alla skådisar samlade och publiken satt kvar och pratade med skådisarna.

10.1.2.3 Konsertöppnaren och konsertslutaren

Grupp 2 presenterar konceptet Konsertöppnaren. Konsertöppnaren ska vara ett par dagar innan konserten. 
En person som är kunnig och kan presentera och gå igenom musiken, dirigenten, solister. Under den här 
stunden finns det möjlighet att ställa frågor. Konsertöppnaren kan vara i olika lokaler eller på olika platser i 
staden. Det är viktigt för SON att på sikt öka antalet abonnenter och det kan ske med hjälp av att de bedriver 
konsertöppnaren både på arbetsplatser samt för allmänheten i en lokal. 

Konsertslutaren sker efter en konsert. Här kan besökare träffas och ställa frågor till andra och sen ställa 
frågor till dirigent eller musiker eller några personer som varit med under konserten. Frågor som kan komma 
upp efter en konsert kan vara alltifrån hur mycket repeterar ni? När kommer dirigenten in i arbetet? Hur 
länge har ni jobbat inför en konsert? Det kan vara ett speciellt instrument som använts under konserten som 
presenteras närmare för besökarna. Något som ger besökare möjlighet att i efterhand ställa frågor som de fått 
under konsertupplevelsen.

10.1.2.4 App SON och kultur 

Grupp 3 tar upp idéen med en app om Norrköpings Symfoniorkester och i den ska det finnas hur man 
ska bete sig i under en konsert. Det ska finnas konsertprogram, det kan vara för detta år, nästa eller 
för kommande månad. Sen kan man skriva historik om de som spelar eller den som har komponerat. 
Det kan också finnas smakprov i form av filmklipp på stycken eller instrument som till exempelvis en 
informationsfilm om harpan. Sen kan man köpa biljetter, se öppettider, få veta hur man tar sig dit och hur 
man tar sig därifrån samt information om parkering och tidsåtgång för varje stycke. Appen ska vara enkel 
och ge information. Information om appen kan ges till alla studenter när de kommer hit till Norrköping eller 
nyinflyttade till staden. 

10.1.2.5 SON101 

Grupp 4 har gått igenom broschyrer som är tänkta att vara mer omfattande, till exempel vad SONs vänner är 
och kontaktuppgifter till de som kan vara relevanta att kontakta. Det ska även finnas med instruktioner om 
vett och etikett, hur det fungerar med garderoben, vad konsertintroduktion är, klädsel och så vidare. 
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Kommentar från deltagarna: När konceptet presenteras av två studenter, pratar de om att de inte vill göra 
bort sig och därför vill ha denna typ av information på en SON-konsert. Till exempel få svar på vad det 
innebär att vara en symfoniorkester. En icke abonnent ställer frågan om de verkligen behöver denna typ av 
instruktioner. En av studenterna berättar att de varit på konsert på en opera i Stockholm, vakterna kollade 
snett och de sa håller du koll på honom nu. I en ungdoms värld så applåderar man efter varje låt men skulle 
man göra det på en SON-konsert skulle alla kolla snett. Det behöver inte ha med åldern att göra. Utan det 
är tryggt att veta vad du få göra och inte. Det finns en spelförening som känner sig malplacerade på dessa 
konserter. De lyssnar på klassik musik men vill inte bli trampad på av fina tanter.

10.1.2.6 Nödinfo

Grupp 5 har tagit fram nödinfo som ett koncept. Konceptet handlar om att erbjuda nya besökare 
information som är bra att veta inför en konsert till exempel regler som gäller för lokalen, beskrivning om 
var toaletterna finns och allergiinformation. Nödinfon ska innehålla kartor över konserthuset, nödutgångar, 
trappor med mera. Konceptet riktar sig till de som är här för första gången Som man kan ta med sig 
och syftet är att man ska ha all information till exempel hur man hittar tillbaka till sin plats. Nödinfo ger 
lättillgänglig grundidé och man ska inte behöva lämna konserten mitt i eller inte hitta sin plats. 

Kommentar från deltagarna: Deltagarna tycker att detta tillhör konsertupplevelsen och då blir det något 
som SON behöver ta hand om 

10.1.3 Utvärdering

Efter workshopen fick alla deltagare fylla i en utvärdering och de svar som står nedan är några av deltagarnas 
svar från den skriftliga utvärderingen från workshopparna. Deltagarna skriver både om själva workshopen och 
om studien i vilken de också var delaktiga. Svaren som kom fram är att deltagarna fått en ökad nyfikenhet och 
ett ökat intresse samt att workshopen och studien har fått dem att reflektera över vad en konsertupplevelse är 
och borde vara. 

Vad tyckte du om de olika övningarna i workshopen?

”Kul. Det kändes som att man knöt ihop säcken.”

Vad fick du ut av att vara med i workshopen?

”Det var roligt att få höra de olika deltagarnas åsikter och upplevelser. Fick lite nya idéer om 
hur en konsertupplevelse kan förbättras.”

”Att det finns en önskan hos ett kanske litet antal individer i en organisation som just nu är 
förändringsbenägna och att det går åt rätt håll, enligt mig”

”Insikt om unga människors syn på SON/konsert.”

”Tänka till om ett ämne som jag inte funderat över tidigare. Känner mig mer lite mer hemma i 
huset och med orkestern”
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Övriga tankar eller återkoppling?

”Kul studie, vill gärna ta del av slutresultatet.”

”Bra initiativ”

”Hoppas på ett mer intressant konsertprogram och tydligare information i framtiden!”

10.2 Konceptskapande

Målet med designcaset var att ta reda på vilka olika steg som ingår i upplevelsen samt undersöka hur de olika 
delarna i tjänsten fungerade. Koncepten som deltagarna skapade under workshoptillfällena visar på att en 
konsertupplevelse innehåller också det som sker innan, i pausen och efter en konsert. Det var även något som 
kom fram från fältstudien och som betonar hur viktigt dessa delar är för att en besökare ska vara nöjd med en 
konsertupplevelse. Det andra målet med designcaset var ta reda på hur tjänsten kan utvecklas för att locka en 
ny målgrupp. Det var det som deltagarna i workshopen skapat olika koncept kring. 

Det jag gjorde i konceptskapande var att klustra ihop de koncept som liknande varandra. Jag valde främst att 
fokusera på de koncept som deltagarna skapat som hade användarprofilen Lisa i fokus, som sedan i sin tur 
även kan gynna icke abonnenter och abonnenter. Jag tittade extra noga på de koncept som studenterna och 
ungdomarna själva utvecklat för det är koncept som visar på vad de tycker är viktigt då de tillhör målgruppen 
som SON vill locka. De koncepten som de skapat var koncept SON 101 och Nödinfo. Koncepten Nödinfo 
och 101 var de koncept som mest passade in för vad studenter och ungdomar vill ha och passar värdeorden 
öppenhet och gemenskap mest. Nyfikenhet kan fångas genom koncepten: SON 101, konsertintroduktionen, 
app eller konsertslutaren. 

Konceptet som skapades utgick ifrån värdeorden gemenskap, öppenhet och nyfikenhet som använts inför 
workshoptillfällena. Jag utgick ifrån dessa värdeord när jag analyserade de olika koncepten som deltagarna 
skapat. De ordinarie konserterna är de äldres arena och det handlar om att skapa en gemensam plattform där alla 
trivs. Ungdomar i studien har kommenterat att det är mysigt att se de äldre. Många unga kanske inte träffar på 
äldre så det blir också ett forum att mötas i. Därför ville jag inte dela upp grupperna utan mer föra dem samman.

Gemenskap och öppenhet kan skapas genom att skapa en förståelse för både genren klassik musik, konserter 
och lokalen. Detta kan uppnås genom koncepten SON 101 och nödinfo, vilka var koncept som ungdomarna 
och studenterna efterfrågade. De ville veta mer om vett och etikett, fakta om lokalen och det var något som de 
diskuterade under workshopen att de ville veta hur det fungerade på en konsert. 

För att skapa nyfikenhet finns koncepten SON appen, konsertöppnaren och konsertslutaren. Dessa innehåller 
mer djupgående fakta och är främst till för abonnenter och icke abonnenter som vill veta mer på djupet, medan 
nödinfo och SON 101 berör området klassik musik på ytan för att skapa ett intresse som sedan kan leda till att 
de vill fördjupa sig. Det är viktigt att studenter och ungdomar får reda på att denna typ av information det vill 
säga djupinformation finns, för att skapa öppenhet och förståelse.

Med hjälp av alla värdeorden kunde jag se att för att locka en ny målgrupp krävs ett koncept som stegvis 
skapar mer och mer engagemang och intresse. Ett trestegkoncept kan skapa nyfikenhet som bibehålls även 
hos abonnenter och får besökarna att återkomma på fler konserter. 
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10.2.1 Konceptet Förändring

Idag finns det några olika sätt för en besökare som ska gå på en SON-konsert. Det finns ett generalprogram, 
ett konsertprogram, ett familjekonsertprogram och hemsidan bland annat. Det som däremot saknas är 
praktisk information om konsertern och själva konsertupplevelsen, det vill säga en samlad information om 
vad det innebär att gå på en SON-konsert och vilka olika delar som en sådan kan innehålla, alltså kort och 
gott en gå-på-konsert-info. Detta var vad den nya målgruppen saknade. Det behöver finnas en mer grundlig 
information om vad en konsert innebär för en besökare som aldrig tidigare gått. Den här informationen 
behövs för att få en ökad tillgänglighet för att locka en ny målgrupp då det är en bransch med många olika 
regler och normer. Tillgängligheten för besökarna behöver förbättras för att få fler intresserade att gå på 
en SON-konsert och en Symfoniorkester-konsert överhuvudtaget, då problemet med att locka en publik är 
svårt för många symfoniorkestrar idag. Med hjälp av det här konceptet, som jag gett namnet Förändring, 
sker en succesiv ökning av intresset hos besökaren. Den information som finns idag om konserterna är inte 
tillräcklig. Det behövs en tydligare information om en SON-konsert då en konsertupplevese handlar om en 
helhetsupplevelse. 

Konceptet Förändring handlar om att gå på konsert och om de olika delarna som har med konsertupplevelsen 
att göra. Det är uppbyggt i tre steg: nödinfo, SON 101 och konsertslutaren. De två första stegen ingår i en 
broschyr som heter Gå på konsert och innehåller den nödvändigaste informationen samt information om 
SON och rent allmänt saker, som är bra att veta kring en klassik musikkonsert. Den här broschyren ska gå 
att få tag på där all annan information om konserten finns till exempel tillsammans med generalprogrammet 
och familjeprogrammet. Det tredje steget är till för att ge en fördjupning om konserten och kan fås genom 
eventet konsertslutaren. I konceptet Förändring har jag utgått från vad besökarna vill ha och behöver för att 
få den bästa möjliga konsertupplevelsen. Konceptet riktar sig främst till användarprofilen ungdomen Lisa 
men kommer även att gynna icke abonnenten Stina och abonnenten Wilmer. 

Konceptet Förändring underlättar även de problem som funnits med garderoben och de informationsbehov 
som funnits för nya besökare. Med hjälp av steg 1 och 3 i konceptet Förändring så kommer besökarna att ha 
bättre vetskap om lokalen och vilka utgångar som finns. I steg 1 uppmärksammas den mest nödvändigaste 
informationen och den kan också bidra till att besökare får veta att det finns flera vägar ut och kan på så 
sätt kan den kön som kan bli på väg ut minskas. Steg 3 bidrar också till en förminskad köbildning då vissa 
besökare väljer att stanna kvar på en aktivitet och andra inte. En mobil garderob på annat ställe skulle också 
underlätta och minska köbildningarna, till exempel finns behov för det på större konserter. 

Figur 27: Mindmap koncept
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10.2.1.1 Steg 1 - Nödinfo 

Nödinfo, steg 1, är till för att förmedla den viktigaste informationen som finns inför och under en SON-
konsert och består dels av information om lokalen och dels om konserten. Den är till för att skapa öppenhet 
och se till att alla får samma förutsättningar att hitta och känna sig bekväma. I informationen om lokalen 
innehåller en översiktskarta av lokalen, för att underlätta för besökaren att hitta överallt. Det öppnar upp 
för att det blir ett bättre flöde med mindre köer och bättre utnyttjande av lokalen. Det är en karta som 
innehåller information om till exempel var garderoben, toaletter, utgångar, caféer och barer finns. Den andra 
informationsdelen om konserten är till för att skapa gemenskap så att alla besökare vet vad som sker och vilka 
olika regler och normer som finns. Denna del består av ett flöde med alla delar av en konsertupplevelse som 
ska hjälpa till att visa vilka delar som kan ingå.

På tidslinjen finns information om saker som är bra att veta. Tidslinjen består av symboler och olika 
tidsintervaller. Det går under tidslinjen att läsa mer om vad dessa symboler står för. Det går att få en snabb 
överblick av konsertupplevelsens delar. I början av tidslinjen finns det symboler för de steg som sker innan 
konserten börjar som garderob, biljett, programblad, generalprogram, konsertintroduktion och inringning. 
Sedan är det en del om konserten med information om hur lång den brukar vara och att det går att läsa mer 
exakt tid i programbladet, därefter är det en del på flödet om pausen med information om förbeställning 
av mat och dryck, sedan kommer inringning igen, del två på konserten och sista delen konsertslutaren 
och garderob. Det visuella flödet är till för att ge en snabb överblick om konsertens alla delar med kort 
information om varje del innan, under konsert, paus och efter. Tillgängligheten ökar på så sätt. Detta flöde 
är också till för att väcka nyfikenhet att läsa mer om SON och konserter senare i broschyren i det så kallade 
steg två. Sedan är detta steg också till för att väcka intresse och nyfikenhet att gå på konsertintroduktionen 
eller konsertslutaren, och framförallt att de nya besökarna vet om att alla dessa delar finns tillgängliga för att 
förhöja konsertupplevelsen. 

Figur 28: Skiss 1
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10.2.1.2 Steg 2 - SON 101

Steg 2 är SON 101 som ingår i samma broschyr som nödinformationen. I den här delen handlar det om att 
få en inblick och väcka nyfikenhet kring området klassik musik och SON. Den innehåller information om vad 
en symfoniorkester är och vilka olika musiker som spelar i en symfoniorkester. Under fältstudien framkom 
det att studenter och ungdomar satt och googlade de instrument som var på scenen och var nyfikna att veta 
mer om de olika instrumenten som fanns i varje instrumentgrupp. Därför är detta steg enormt viktigt för att 
öka intresse och hjälpa till att finna svaren på frågorna som kan uppkomma. I denna del finns det också en 
ordlista över termer som kan vara viktiga att kunna koppla till klassik musik för att hjälpa deltagarna att förstå 
till exempel programbladen bättre och för att förstå orkestermusiken bättre. Sista delen i broschyren och i detta 
steg är information om SON som till exempel när orkestern startade, hur många de är idag och om dirigenten. 
Sedan finns även en visuell karta över de olika instrumenten som ingår i orkestern, en orkesteruppställning av 
instrumenten och var dessa instrument brukar befinna sig på en scen. Detta för att en besökare under en konsert 
ska kunna se vilka olika instrument som finns i en orkester och var de be finner sig på scenen. 

Figur 29: Skiss 2
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10.2.1.3 Steg 3 - Konsertslutaren 

Konsertslutaren är det tredje steget som är till för att ge en fördjupad information om konserten. Den är 
främst till för de redan insatta, abonnenter, som vill få mer fördjupad information och sedan kan denna typ 
av fördjupning även skapa en nyfikenhet hos nya besökare som studenter/ungdomar och icke abonnenter. 
Idag finns konsertintroduktionen som är väldigt uppskattat av abonnenter, och det är många som tycker 
att den ska vara obligatorisk. I broschyren i steg 1 och 2 finns information om konsertintroduktionen och 
konsertslutaren. Det bidrar till att väcka intresset hos nya besökare att gå dit och fördjupa sig. Konsertslutaren 
som är en ny del i en SON-konsert är till för att sluta cirkeln och ge mervärde till de besökare som är 
intresserade att veta mer om konserten. Konsertslutaren var en idé från abonnenterna i studien som gärna vill 
ha en lättare öppning till orkestern och få en möjlighet att diskutera med dem om olika stycken eller få ställa 
frågor om mer personliga delar som inte tas upp i konsertintroduktionen. Konsertslutaren sker direkt efter 
konserten i salongen och leds av till exempel en solist, dirigenten eller några ur orkestern. Konsertslutaren 
är till för att skapa diskussion och möjliggöra för publiken och SON att föra en dialog. Syftet är att komma 
närmare orkestern och knyta ihop kvällen. De frågor som kan finnas under konserten kan bli besvarade 
och konsertslutaren ska vara mer avslappnad. De områden som kan beröras kan vara frågor som publiken 
har och vill ställa och det kan även vara att SON berättar om nästa konsert eller att orkestern visar 
instrument. Under konsertslutaren kan det också vara möjligt att skicka in frågor och funderingar i förväg 
eller under konserten genom sociala medier.

Figur 30: Skiss 3
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10.2.1.4 Trestegskoncept Förändring 

Storyboarden nedan visar trestegskonceptet Förändring. I den får man följa en besökare som för första 
gången ska gå på en konsert med SON och den visar hur konceptet kan hjälpa en ny besökare att få en bättre 
konsertupplevelse genom att få ökad förståelse för vad som händer under en konsertkväll. 

Det här konceptet och hela designcaset som genomförts hoppas jag ska bidra till att få SON att tänka mer 
på sina besökare och framförallt se till att besökarna är i fokus både innan, under och efter, det vill säga hela 
konsertupple

Figur 31: Storyboard trestegskonceptet Förändring
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