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ABSTRACT 
I den här rapporten undersöks frågan: Vilken påverkan har 
specialutvecklade interaktiva mobilapplikationer på publikens 
engagemang och fokus under konserter? 
 

Konserter och livemusik är traditionella underhållningsformer 
som funnits under en väldigt lång tid och är väldigt populärt än 
idag. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att undersöka 
hur modern teknik påverkar en så pass traditionell 
underhållningsform och framförallt dess påverkan på publikens 
engagemang och fokus under en konsert. 
 

Att publiken använder specialutvecklade interaktiva 
mobilapplikationer under konserter är ett relativt nytt fenomen 
som allt fler artister och band väljer att använda under sina 
konserter för att publiken ska få en (förhoppningsvis) rikare 
konsertupplevelse. Den undersökning som ligger som grund för 
den här rapport visar på att attityderna kring dessa typer av 
applikationer varierar väldigt mycket och att mottagandet överlag 
är ganska svalt. De övergripande positiva aspekterna kring dessa 
interaktiva applikationer visade sig i första hand inte vara att 
deltagarnas engagemang eller fokus förbättrades, utan snarare sa 
de som medverkade i den här undersökningen att de tyckte 
applikationen bidrog till en ökad sammanhållningskänsla publiken 
emellan och att applikationen bidrog till en effektfull upplevelse 
när telefonerna blev en del av ljusshowen. Den största negativa 
faktorn var att tekniska problem uppstod vid användandet av 
applikationerna. Detta bidrog ofta till att användaren tappade sitt 
fokus på själva framträdandet och att applikationen blev ett 
störande moment snarare än att den ökade användarens 
engagemang och fokus.   
 

Nyckelord 
Interaktiv applikation; mobilapplikation; engagemang; fokus; 
konserter; konsertpublik.  
 

Begreppsdefinitioner 
Interaktiv applikation – En mobilapplikation som gör det möjligt 
för publiken att med hjälp av sina smartphones vara delaktig i 
ljusshowen under konserten, eller på något annat sätt interagera 
med konserten och/eller artisten via sin telefon. Det kan ses som 
en modern förlängning av cigarettändaren, som innan mobiler var 
ett av de vanligare sätten för publiken att vara mer involverade i 
ljusshowen. 

1. INTRODUKTION 
I takt med att smartphones blir allt vanligare över hela världen [1] 
så utforskas fler och fler sätt att implementera dem i våra gamla 
livs vanor och aktiviteter. På senare år har även dessa typer av 
applikationer börjat sprida sig till konserter. Specialutvecklade 
interaktiva applikationer utvecklas för en turné eller en specifik 
konsert och låter publiken bli en del av konserten på olika sätt 
med hjälp av sina smartphones. Under större musikevenemang 
som konserter så är det ofta idag inte bara musik och ljud som har 
betydelse. Många arrangörer väljer även att använda sig av ljus av 
olika slag som till exempel ljusriggar, strålkastare och stora 
skärmar på scenen. Det är i samspel med dessa som de interaktiva 
applikationerna kan vara en del av konsertens ljusshow. 
 

Ett pågående universitetsprojekt kallat PHENICX (Performance 
as Highly Enriched aNd Interactive Concert eXperiences) [2] 
undersöker hur sådana applikationer i konsertsammanhang kan 
användas för att bredda en musikgenres målgrupp utan att 
artistens sätt att framträda på scen behöver ändras eller påverkas. 
PHENICX fokuserar främst på att bredda målgruppen för klassisk 
musik och introducera dess konserter till en yngre publik genom 
att erbjuda ökad interaktion under konsertens gång. I vår 
undersökning så har vi valt en annan infallsvinkel och har valt att 
fokusera på hur publikens engagemang och fokus påverkas under 
konserter vid användande av den här sortens applikationer. 
 

Att vara delaktig och fokuserad under en konsert förknippas idag 
oftast inte med att använda sin smartphone. Den kan snarare 
upplevas som ett störande moment under konserter och att det 
flyttar en persons fokus från musiken till telefonen. Tanken med 
specialutvecklade interaktiva applikationer under konserter är att 
omvandla telefoner till mer av ett verktyg för att känna sig mera 
delaktig och engagerad i konserten, snarare än att den ska vara ett 
störande moment. 
 

Engagemang beskrivs av Graham F. Welch och Gary E. 
McPherson [3] som en form av inblandning eller deltagande som 
har både en psykologisk komponent (som karakteriseras av 
meningsfullhet, identitet och en känsla av tillhörighet) och en 
beteendekomponent (karakteriserad av ansträngning, intensitet 
och koncentration). Människors strävan efter engagemang har 
visat sig bidra mer till livstillfredsställelse än strävan efter 
njutning [4]. En ännu mer precis definition av engagemang 
kommer från Schaufeli och Bakkers teorier [5], som en 
sinnesstämning karakteriserad av vigör, dedikation och 
absorption. Vigör (i original “vigor”, från engelskan) kan 
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beskrivas som att man är villig till att investera mycket tid och 
energi i något och ens mentala motståndskraft mot 
störningsmoment är hög.  Dedikation kännetecknas av känslan av 
entusiasm, inspiration, stolthet och utmaning. Slutligen kan 
absorption liknas vid Csikszentmihalyis begrepp “flow” [6], som 
är en sinnesstämning som karakteriseras av fokus, ett klart sinne, 
obesvärad koncentration, total kontroll och inre njutning. 
 
Vår huvudsakliga frågeställning under undersökningen var: Vilken 
påverkan har specialutvecklade interaktiva mobilapplikationer på 
publikens engagemang och fokus under konserter? 
 

1.1 Avgränsningar 
Under enkätundersökningen som vi genomförde på 16 stycken 
Medieteknikstudenter så var en förutsättning för deltagande att de 
tidigare måste ha använt en interaktiv applikation under en 
konsert, vilket begränsade vår målgrupp ganska ordentligt. De 
deltagande studenterna i undersökningen hade dessutom varit på 
olika konserter och därför använt olika applikationer. Olika 
applikationer kan ha olika funktioner och fungera olika bra, vilket 
kan påverka en människas upplevelse och åsikt om applikationen. 
Detta är något vi diskuterar mer i avsnitten Resultat och 
Diskussion. Att alla våra deltagare var Medieteknikstudenter är 
något som vi också hade i åtanke när vi analyserade resultatet då 
deras förväntningar på tekniken kan vara betydligt högre än om vi 
hade gjort enkätundersökningen med folk som inte är lika insatta i 
den här typen av teknik. Utöver dessa faktorer kan även genren på 
konserten de deltog i varierat och eftersom tidigare forskning har 
visat att personlighetsdrag generellt kan länkas till musiksmak [7] 
så kan även det ha påverkat användarens upplevda engagemang 
och fokus under konserten.  
 

Även andra faktorer som väder, dagsform och sinnesstämning kan 
påverka personens fokus, helhetsupplevelse och engagemang [8] 
vilket i sin tur kan påverka användarens uppfattning kring hur 
givande interaktionen med applikationen var. 
 

Eftersom vi valde att fokusera på publikens engagemang och 
fokus behandlar ingen del av denna undersökningen 
artistens/artisternas upplevelse och påverkan på engagemang och 
fokus under konserten vid användandet av dessa applikationer. 
 

2. METOD 
Metoden vi använde oss av för att besvara vår frågeställning var 
en enkätundersökning. Den här enkätundersökningen gjordes på 
16 stycken studenter som alla läste kursen Programintegrerande 
kurs i Medieteknik. Gruppen bestod av 8 män och 8 kvinnor i 
åldersspannet 20 till 36 år. Ett krav vi hade på dessa studenter för 
att de skulle vara kvalificerade för att göra denna enkät var att de 
någon gång måste ha använt någon typ av interaktiv applikation 
under en konsert. 
 

2.1 Skapandet av online-enkäten 
Tidigare forskning har visat att designen och utseendet av enkäter 
kan ha stor inverkan på människors svar och hur opartiska och 
ärliga dessa svar är, då människor i frånvaro av en intervjuare 
istället söker vägledning för hur frågan ska besvaras i både de 
verbala och visuella elementen av enkäten [9]. Det visade sig även 

finnas marginella underlag för att enkäter med sina frågor 
uppdelade på flera sidor, med en förloppsindikator som visar hur 
långt man kommit i enkäten, minskar antalet deltagare som 
avbryter enkäter eller tappar intresse och engagemang under tiden 
svaren skrivs [10]. När vi skapade enkäten så tog vi också hjälp 
och inspiration från en text om enkätmetodik [11].  
 

Med allt detta i åtanke samt kunskapen om att olika typer av 
enkäter kräver olika utformning skapade vi ett första utkast till vår 
enkät och bearbetade denna under en veckas tid innan vi ansåg att 
den hade genomgått tillräckligt många justeringar och var redo att 
skickas ut till studiens deltagare. För att de svar vi fick från 
enkäterna skulle vara så relevanta för vår undersökning som 
möjligt så var ett krav att de frågor som vi hade med i enkäten 
ställdes på ett korrekt sätt så att respondenten förstod vad det var 
vi undrade över. Det fick inte finnas för mycket utrymme för fri 
tolkning av respondenterna. Under uppbyggandet av enkäten så 
tog vi hjälp av folk i vår närhet för att testa om frågorna tolkades 
på det sätt som vi önskade att de skulle göra. Således var det 
lättare att upptäcka felformuleringar av frågorna i enkäten, och vi 
fick fram en enkät som vi kände skulle ge oss önskvärda svar från 
respondenterna. Här nedan beskriver vi de slutgiltiga frågorna, 
varför vi formulerat dem på det sätt vi gjorde och varför vi valt att 
ha med just dessa frågor. 
 

2.2 Enkäten och frågorna  
Enkäten började med en kort introduktion om ämnet och vad 
enkäten handlade om. Vi förklarade hur vi definierar en interaktiv 
applikation under konserter och beskrev exempel på vilka 
funktioner applikationen kan tänkas ha. I enkätens första del så 
hade vi några praktiska frågor som även fungerade som 
uppvärmningsfrågor. 
  

2.2.1 Fråga 1 - Din KTH-mail? 
Vi började med att fråga vad den medverkande hade för mail, för 
att kunna identifiera våra deltagare och hålla koll på så att alla 
deltagare som skulle genomföra enkäten faktiskt hade gjort det.  
 

2.2.2 Fråga 2 - Vilket år är du född? 
Den här frågan ställde vi för att vi var nyfiken på om ålder kunde 
ha någon inverkan på hur man upplevde dessa applikationer och 
vad man har för uppfattning och inställning till dem.  
 

2.2.3 Fråga 3 - Vilket operativsystem hade telefonen 
som du använde applikationen på? 
Detta frågade vi för att se om vi kunde se något mönster i svaren 
kopplat till vilket operativsystem de hade.  
 

2.2.4 Fråga 4 - Under vilken/vilka konserter har du 
använt en interaktiv applikation? 
Den här frågan tyckte vi kändes relevant dels för att se hur många 
olika konserter som var representerade i denna undersökning, 
vilka av våra deltagare som varit på samma konsert och sen även 
för att se om det fanns en stor variation i åsikter hos de olika 
medverkande trots att det varit på samma konsert.  
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2.2.5 Fråga 5 - Vilka olika funktioner hade 
applikationen? 
Under den här frågan valde vi även att ha ett exempel i form av 
“Du kunde styra i vilken färg som skärmen lyste, du styrde hur 
mobilens blixt blinkade.” Den här fråga hade vi med för att kunna 
jämföra hur olika våra medverkandes applikationer var.  
 

2.2.6 Fråga 6 - Hur var din helhetsupplevelse under 
de stunder du använde applikationen under 
konserten? 
Den här frågan fick de medverkande besvaras på en skala från 1 
till 10, där 1 var mycket dålig och 10 var mycket bra.  
 

2.2.7 Fråga 7 - Vad var bra med applikationen? 
Under denna fråga så uppmanade vi dem att beskriva alla positiva 
saker med applikationen. Detta för att de inte skulle tolka det som 
att vi endast ville veta vad som bäst med applikationen, utan få 
dem att tänka efter och på så sätt förhoppningsvis komma på flera 
olika saker. 
 

2.2.8 Fråga 8 - Vad var dåligt med applikationen? 
På samma sätt som i förra frågan så uppmanade vi dem att 
beskriva alla negativa saker med applikationen. Detta för att de 
inte skulle tolka det som att vi endast ville veta vad som sämst 
med applikationen och på så sätt förhoppningsvis få dem att tänka 
efter och på så sätt komma på flera olika saker. 
 

2.2.9 Fråga 9 - Hur påverkades ditt engagemang i 
konserten under användandet av applikationen? 
Den här frågan hade vi med därför att vi i vår undersökning valde 
att fokusera mycket på hur dessa applikationer påverkar publikens 
engagemang och kände då att denna fråga var högst relevant att ha 
med i vår enkät. Vi valde att formulera frågan kort, koncis och 
direkt för att inte lämna utrymme för fri tolkning hos de 
medverkande. Under den här fråga valde vi även att ha med texten 
“Jämför med ditt engagemang under stunder då applikationen inte 
används.”. Detta valde vi att lägga till för att vi ville veta hur 
deras engagemang var både under de stunder som applikationen 
användes och inte användes och då för att se om de upplevde att 
deras engagemang förändrades på något sätt. 
 

2.2.10 Fråga 10 - Hur påverkades ditt fokus på vad 
som hände under konserten under användandet av 
applikationen? 
Även fokus har varit en central del i vår undersökning vilket 
gjorde att även denna fråga kändes väldigt relevant att ha med i 
enkäten. Vi valde här att lägga till texten “Jämför med ditt fokus 

under stunder då applikationen inte används.” och detta för att vi 
även när det kommer till fokus var intresserade av att höra hur 
deras fokus var både under de stunder som applikationen 
användes och inte användes och då för att se om de upplevde att 
deras fokus förändrades på något sätt. 
 

Vi funderade också om det fanns någon mening med att fråga de 
medverkande om fler ord som vi valt att definitionsmässigt 
associera med engagemang och fokus. Men vi valde till slut att 
fokusera endast på engagemang och fokus, då vi ansåg att de 
orden vara lättast att tolka och beskriva sin upplevelse kring. 
 

2.2.11 Fråga 11 - Om det fanns en sådan applikation 
på nästa konsert du går på, skulle du använda den? 
Varför/varför inte? 
Detta tyckte vi var relevant att fråga för att höra om de 
medverkande på något sätt kände att det finns en framtid för dessa 
applikationer eller inte. 
 

2.2.12 Fråga 12 - Har du några övriga kommentarer 
kring din upplevelse med den interaktiva 
applikationen under konserten? 
Den här frågan hade vi med för att öppna upp för övriga 
kommentarer som handlade om sådant som vi inte tänkt på men 
som de medverkande tyckte var viktigt att ta upp. 
 

2.3 Bearbetning av svaren 
Enkäten skickades ut till de medverkande studenterna via mail. De 
fick ungefär en vecka på sig att genomföra enkäten. Efter att vi 
hade fått in alla svaren tilldelades alla deltagare en anonym kod 
som slumpades fram och sedan användes i avsnittet Resultat för 
att beskriva deras ståndpunkter till frågorna i vår enkät på ett så 
opartiskt och anonymt sätt som möjligt. Efter detta 
sammanställdes de mer kvantitativa resultaten av undersökningen 
och svar på frågor som deltagarnas ålder och frågor där någon 
form av betygsättning gjordes sammanställdes till diagram som 
var lätta att överblicka. Sedan påbörjades bearbetningen av svaren 
på de lite mer kvalitativa frågorna. Vi delade upp alla svaren fråga 
för fråga för att få en helhetsbild över vad gruppen tyckte om 
respektive fråga. Detta följdes upp av en mer noggrann analys av 
vad som sades vart, när och hur. Vi kunde på så sätt lätt se vad 
våra medverkande tyckte om de olika fokusområden som varje 
fråga stod för. Framför allt letade vi efter återkommande ord och 
fraser och hur de sedan relaterade till betygsättningen av 
helhetsupplevelsen. Vi sökte också efter mönster mellan åsikter 
och faktorer som ålder och operativsystem.  
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3. RESULTAT 
I avsnittet Resultat sammanfattar vi de svar på alla frågor som vi 
fick in från vår enkätundersökning och letar efter återkommande 
mönster i den data vi samlade in.  
 

3.1 Olika typer av applikationer 
En aspekt att ta hänsyn till vid presentation och analys av 
resultatet är att deltagarna har upplevt olika konserter och 
interagerat med olika applikationer. 13 av 16 deltagare hade varit 
på en av konserterna under Kents avskedsturné i december 2016, 
två stycken hade varit på Veronica Maggios konsert på Stadion i 
augusti 2016, en hade varit på en tentapub på Nymble i januari 
2017 och en hade varit på en konsert med Dan Deacon (okänt 
vilken tid detta var). Alla dessa konserter använde sig av någon 
form av specialutvecklad, interaktiv applikation under vissa 
specifika delar av konserten. Se Tabell 1 för grundligare 
genomgång av de funktioner som de olika applikationerna erbjöd. 
Eftersom det endast är dessa olika applikationer som användes 
under dessa tillfällen som ligger som grund för vår undersökning 
så kan inte resultatet generaliseras för alla interaktiva 
applikationer som finns på marknaden.  

 

Eftersom våra medverkande har använt olika applikationer 
beroende på vilken konsert de varit på så varierade funktionerna 
de testat på från medverkande till medverkande. Några 
applikationer lät användaren applicera speciella filter på sina 
bilder när de fotade under eller i anslutning till konserten. Dessa 
kunde man sedan ladda upp i applikationen som automatiskt 
skapade ett bildkollage från konserten som alla kunde ta del av 
och där publikens bilder motsvarade pixlarna i bildkollaget likt 
mosaik, se Bild 1. Andra applikationer gjorde att mobilblixten 
lyste eller blinkade i olika sekvenser under vissa låtar, att skärmen 
blinkade i olika färger i takt till musiken eller att dem som 
användare styrde hur den blinkade själv. Övergripande så svarade 
de flesta att man på något sätt kunde medverka i ljusshowen under 
några utvalda låtar under konserten och då med hjälp av antingen 
mobilblixten eller mobilens skärm. 
 
 
 

Bild  1. Bilmosaik från Kents konsert. En sammansatt bild av cirka 33 000 bilder som användare av applikationen laddade 
upp i anslutning till konserten 

 

Tabell 1. Beskrivning av de applikationer som användes under de konserter som våra deltagare medverkat på. Även 
information om vilka av våra medverkanden som använt de olika applikationerna och under vilken tidsperiod konserten var. 
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3.2 Positiva aspekter 
På frågan “Vad var bra med applikationen?” så svarade flera av 
våra medverkande att det var ett roligt sätt att få vara med på och 
bidra till stämningen under konserten med hjälp av applikationen. 
Många nämnde även att det blev väldigt effektfullt med allt ljus 
från telefonerna i arenan samt att sammanhållningen och 
samhörigheten i publiken ökade under de stunder applikationen 
användes. Deltagare M16, M10 och M15 nämner alla att 
applikationen gav en känsla av gemenskap i publiken när alla 
använde applikationen, trots att de använt olika applikationer på 
olika konserter.  
 

Medverkande M06 hade tidigare varit på en konsert där hen hade 
fått ett armband som blinkade men hen tyckte att det var mera 
tillgängligt nu när hen kunde styra ljuset själv med mobilen (på 
andra sidan spektrumet mottog vi även enkätsvar som ansåg att 
sådana armband var ett bättre alternativ än en interaktiv 
applikation). De olika bild-filter som Kent hade i sin applikation 
under konserten tyckte flera av våra medverkanden, som använt 
den applikationen, var en kul grej. Medverkande M12 tyckte att 
det var spännande att prova på någonting nytt eftersom att 
konserter överlag är ganska lika varandra och inte är så nymodiga. 
 
I figur 1 så ser man vilka ord som användes mest frekvent av våra 
respondenter när det diskuterade med en positiv ton. Ordet 
effektfullt användes av 6 olika respondenter och då i samband 
med att de diskuterade kring de stunder under konserten som 
mobilerna och applikationen användes och var en del av 
ljusshowen. 
 

3.3 Negativa aspekter 
På frågan 8 så var svaren från respondenterna varierat. 
Medverkande M05 tyckte att det inte fanns något positivt alls med 
den, att den inte fungerade som den skulle och att den således 
störde hen mer än bidrog med något. Medverkande M08 tyckte att 
det inte fanns någon fördel med att ha applikationen utan att man 
istället kunde använda den vanliga ficklampa-funktionen på sin 
smartphone. 

 

Saker som de medverkande ansåg negativa var att applikationen 
drog lite för mycket batteri, att de inte kunde ta bilder samtidigt 
som de använde applikationen, att applikationen inte var 
tillräckligt interaktiv och att det uppstod tekniska problem som till 
exempel att applikationen kraschade eller inte gjorde det den 
skulle. Medverkande M12 tyckte att “det var lite oklart hur det 
fungerade” och “var inte jätteimponerad helt enkelt av 
funktionen”. “Den var ganska simpel och det jag fick ut av 
funktionen var inte riktigt värt ansträngningen”, fortsätter hen.  
 

I figur 2 så ser man vilka negativa aspekter kring applikationen 
som var mest återkommande bland våra respondenter. “Fokus på 
telefonen” och “tekniskt fel” användes ofta tillsammans i form av 
att tekniska fel bidrog till att de upplevde att deras fokus hamnade 
mera på deras telefon och att detta i sin tur bidrog till att 
applikationen påverkade dem negativt under konserten. 

Figur 1. Diagram över de positiva ord och fraser som våra medverkande använde mest frekvent i sina svar i 
enkätundersökningen 

Figur 2. Diagram över de negativa ord och fraser 
som våra medverkande använde mest frekvent i 

sina svar i enkätundersökningen  
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3.4 Engagemang och fokus 
Deltagarnas åsikter kring hur deras engagemang påverkades av 
applikationsanvändandet varierade en del från deltagare till 
deltagare, men sammanfattningsvis tycks deltagarna inte ha blivit 
mer engagerade i konserten tack vare applikationen som 
användes, enligt dem själva. Faktum är att ingen av deltagarna 
bestämt sa att deras engagemang i konserten ökade eller blev 
bättre under tiden applikationen användes. M14 inleder positivt 
med att säga att applikationen “gav en känsla av gemenskap” när 
alla började använda den, men säger även att hens eget 
engagemang inte påverkades markant, och att hen kände sig lika 
aktiv och engagerad då applikationen användes som under de 
stunder då den inte användes. M12 svarar att hen kände sig lika 
engagerad med applikationen som utan, och tillägger att “jag 
kunde lika gärna ha satt på min ficklampa på mobilen istället”. 
Deltagare M09 tyckte att hens engagemang påverkades negativt 
och skriver rakt ut att om målet är att öka engagemanget på 
konserter “så borde man uppmuntra till att lämna mobilen i 
fickan”.   
 

På fråga 10, som handlade om fokus, så registrerades relativt 
polariserande svar från våra medverkande, mer så än i frågan om 
engagemang. Nästan alla medverkande var dock överens om att 
när applikationen skulle tas fram och startas upp på telefonen så 
blev man distraherad och ens fokus flyttades från konserten till 
mobilens skärm. Några få deltagare upplevde sig frustrerade till 
den nivån att det inte var värt att starta upp applikationen. 
Deltagare M11 sa att medan hen “försökte få applikationen att 
fungera så tappade jag fokus från själva konserten”, och liknande 
kommentarer kom också från M09, M14 och M15. Dessa fyra är 
representanter från 3 olika konserter (Kent, Veronica Maggio och 
Dan Deacon).  
 

När applikationen väl var igång upplevde flera deltagare att deras 
fokus inte nödvändigtvis stördes, men flyttades från scenen till 
publikhavet när det lystes upp av alla som använde applikationen. 
M07 svarade att “Fokus ändrades på så sätt att man kollade ut runt 
publikhavet för att se effekten” och M16 svarade mycket likt att 
“Jag fokuserade mer på vad som hände i publiken när 
applikationen användes. Fokus flyttades från scenen till 
publiken”. Det här ansågs inte som något negativt av deltagarna, 
utan snarare mer som något positivt. 

 

3.5 Helhetsupplevelsen 
På fråga 6 fick deltagarna betygsätta sin helhetsupplevelse med 
applikationen och i diagrammet i Figur 3 kan vi observera svaren 
och att exakt lika många röster ligger i spektrumet 1 - 5 som i 
spektrumet 6 – 10, 8 stycken i vardera spann. Beräkning av 
medelvärde över alla deltagares svar på frågan om deras 
helhetsupplevelse ger ett genomsnitt på 5,125. Medianen för 
deltagarnas svar var 5,5. De deltagare som givit de högre betygen 
i frågan om helhetsupplevelse använde oftare ord som gemenskap, 
stämning och helhet än hos deltagarna som givit ett lägre betyg till 
upplevelsen. Effektfullt blev det mest använda ordet bland 
deltagarna i undersökningen och återkom oftast i de mer positiva 
kommentarerna. Hos de deltagare som benämnde 
helhetsupplevelsen som sämre under användandet av 
applikationen, de som gav helhetsupplevelsen ett betyg mellan 1 
till 5, återkommer oftare klagomål om att applikationen var 
begränsad eller ostabil samt att telefonen/applikationen 
distraherade mer än den förbättrade upplevelsen.   
 

På fråga 11 så svarade 62,5% av våra medverkande att de 
åtminstone skulle testa en liknande applikation på en framtida 
konsert, men att vidare, mer omfattande användning under 
konsertens gång beror mycket på vad applikationen har för 
funktioner och hur många unika funktioner den erbjuder. En del 
svar var mer positiva än andra. Medverkande M06 skriver att hen 
“absolut skulle använda den igen” och beskriver applikationen 
som nytänkande, vilket motiverade hen till att testa den. På andra 
sidan spektrumet fanns M01 samt M02, som rakt ut säger att de 
inte skulle använda en liknande applikation igen, värt att notera är 
att dessa två har varit på olika konserter M01:s åsikt var att 
“applikationen dödade stämningen mer än den förgyllde den” och 
hen sa även att “man orkade helt enkelt inte bry sig om den efter 
att ha testat den några få gånger under konserten.” Vi registrerade 
även mer neutrala svar där kontentan var att deras svar på den 
frågan berodde på vad applikationen hade för funktioner. 
 

4. DISKUSSION 
Överblickar vi vår undersökning i sin helhet (med frågeställning, 
metod och resultat) kan vi ganska snart konstatera att det enligt 
undersökningen inte finns någon definitiv konsensus kring 
användandet av interaktiva applikationer och deras påverkan på 
publikens engagemang och fokus under konserter. Svaren vi 
mottog i enkäten reflekterade en stor variation på åsikter från 
människor i olika åldrar med olika mobiltelefoner och 
operativsystem, som alla hade varit på olika typer av konserter 
(variation i artist/band och genre). 
 

Om vi betraktar frågan 6, som handlar om helhetsupplevelsen, så 
är svaren väldigt spridda och det kan vid en snabb observation 
tyckas likna en ganska spridd opinion. Ett medelvärde som 
landade på 5,125 och en median som blev 5 kan tyckas stärka 
bilden av en relativt likgiltig upplevelse. Vi väljer däremot att 
analysera graferna lite närmare och tolkar en röst på siffran 5 som 
att deltagaren är likgiltig till upplevelsen och att hen inte tycker att 
applikationen gjorde någon stor skillnad i det stora hela, blir 
bilden av undersökningen lite annorlunda. Röster på strax över 5 
betyder således en marginellt bättre upplevelse, och röster under 5 
en marginellt sämre upplevelse. Eftersom endast 2 röster lades i 
spannet 8 - 10 verkar det som att väldigt få deltagare tyckte att 
applikationen förhöjde deras upplevelse dramatiskt och grafen 
visar att en stor majoritet av deltagarna tyckte upplevelsen blev 

Figur 3. Diagram över de svaren vi fick på fråga 6 
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något eller betydligt sämre, förutom några som benämnde 
upplevelsen som lite bättre. 
 

Vad kan då ligga bakom den här relativt svala mottagningen av 
interaktiva applikationer i konsertsammanhang? Framförallt tyder 
resultatet av undersökningen på att människor förväntar sig fler 
och bättre funktioner än vad som idag levereras och erbjuds av 
dessa applikationer. Värt att ha i åtanke är att alla som 
medverkade i vår undersökning var medieteknikstudenter. Man 
kan anta att många av de är teknikintresserade och har höga 
förväntningar på vad interaktiva applikationer kan göra. Detta kan 
i sin tur resultera i att en del av svaren vi fick handlade så pass 
mycket om missnöje över funktionalitet och variation i funktioner. 
 
Bland våra medverkanden så är den övervägande faktorn som 
gjorde att de hade en negativ upplevelse att tekniken inte 
fungerade som förväntat. Detta i form av programvarukraschar, 
begränsad koppling mellan vad som sker på scen och vad som 
sker på användarens telefon och andra tekniska fel. Detta bidrog 
ofta till att deras fokus hamnade på telefonen istället för på 
konserten vilket försämrade användarens upplevelse. Eftersom vår 
frågeställning kretsade kring engagemang och fokus är det därmed 
värt att notera att ett flertal människors fokus påverkades negativt. 
Det ska också sägas att konserter är en väletablerad och 
traditionell underhållningsform, och att introducera ny teknik till 
en underhållningsform vars upplevelse vi tar för givet kommer 
med stor sannolikhet att mötas av vissa initiala frågetecken och 
hinder från användare som trivs bra med hur det alltid har varit. 
 

Vissa saker som en medverkande ansåg vara positivt kunde en 
annan se som något negativt. Ett exempel på detta är att deras 
fokus hamnade på publiken. Några tyckte att det var positivt att 
ljusshowen fick ta plats ute i publikhavet och tyckte att det blev 
effektfullt. En annan som var mer negativt inställd till att hens 
fokus hamnade på publiken och ville troligtvis hellre fokusera på 
vad som hände på scenen. Detta visar på självklarheten i att man 
personligen kan tolka upplevelser på väldigt olika sätt, troligtvis 
beroende på tidigare erfarenheter och även användarens 
sinnesstämning och humör under användandet av applikationen. 
Om man går på en konsert så gillar man troligtvis sedan innan 
musiken och artisten på scen. Detta kan i sin tur ha en viss 
påverkan på hur man känner och upplever konserten, och således 
också ens inställning till applikationen som användes.  
 

Trots att kartläggandet av våra deltagares helhetsupplevelse gav 
intrycket att upplevelsen inte blev så mycket bättre när 
applikationen användes så visade deras svar att det trots allt tycker 
att det finns god utvecklingspotential för framtida applikationer. 
Ett flertal deltagare nämner ofta ord som “gemenskap” och 
“sammanhållning” och syftar då på att dem som publik kände en 
större sammanhållning med varandra när så många samtidigt i 
publiken gjorde samma sak med sina telefoner och tillsammans 
bidrog till konserten. Flera deltagare nämnde även att det blev en 
väldigt effektfull stämning under konserten när applikationen 
användes som en del i ljusshowen och att deras fokus då inte bara 
hamnade på scenen utan att konserten fick ta plats även ute bland 
publiken och att det i sin tur bidrog till en ökad stämning. Överlag 
såg många av våra medverkande potential i fenomenet interaktiv 
applikation under konserter och möjligheten till utveckling av 
tekniken, även respondenter som benämnde sin egen upplevelse 
som en besvikelse. De flesta deltagare verkar således vilja tro på 

och se potential med applikationerna de har använt oavsett hur 
deras interaktion under konserten i dagsläget upplevdes. 
 

4.1 Metoddiskussion 
Vi anser att metoden vi valde att använda var den mest 
genomförbara och bäst lämpade metoden för vår frågeställning 
och undersökning i sin helhet, sett till tidsramar och andra 
begränsningar som omslöt det här arbetet. Vi spenderade en stor 
del av vår litteraturstudie på ämnet enkäter och hur man skapar 
och designar en optimal enkät, och blev således nöjda med den 
enkäten vi till slut skickade ut till de medverkande. När vi sedan 
fick in svaren från respondenterna så kändes det som att de 
förstod våra frågor och deras svar blev på det sättet bra lämpade 
för vår undersökning. 
 

I efterhand kan vi dock konstatera att vårt fokus på publikens 
engagemang och fokus inte gav oss så mycket data som vi hade 
hoppats på. Deltagarna verkar inte ha tyckt att deras engagemang 
och fokus påverkades nämnvärt, då frågorna om detta inte 
genererade några polariserande svar. Således var det svårare än 
förväntat att analysera om applikationerna hade en inverkan på 
engagemang eller fokus. Istället pratade många deltagare om 
sammanhållning och gemenskap och det hade troligen varit 
intressant att ha fler frågor om det snarare än engagemang och 
fokus. 

 

4.2 Framtida forskning 
Många deltagare pratade om att de kände en förstärkt känsla av 
gemenskap och sammanhållning med resten av publiken och att 
när applikationerna fungerade som bäst så bidrog de till en 
effektfull stämning i lokalen. Framtida forskning och utveckling 
av interaktiva applikationer av detta slag tror vi bör lägga mycket 
fokus på dessa faktorer snarare än engagemang och fokus. 
Framtida forskning skulle även kunna undersöka flera olika typer 
av konserter där olika applikationer används, olika målgrupper 
utgör majoriteten av publiken samt olika genrer spelas. Detta 
skulle sedan kunna jämföras konserter emellan och kanske skulle 
mönster i människors inställning till applikationerna på de olika 
konserterna kunna upptäckas. Önskvärt skulle också vara om man 
vid framtida undersökningar kan komma ännu närmre inpå själva 
användningstillfället, och kanske intervjua människor i direkt 
anslutning till själva konserten.  
 

5. SLUTSATS 
Den här studien har visat att det finns ett mycket brett spektrum av 
åsikter om vilken roll mobiltelefonen och interaktiva applikationer 
ska ha på konserter. Vi kan konstatera att vad som framför allt 
efterfrågas av deltagarna i den här undersökningen är stabilare, 
mer pålitliga applikationer med fler funktioner än vad som erbjuds 
i de applikationer som deltagarna hade testat. Enligt vår studie 
anser vi att framtida applikationer bör utvecklas med fokus på att 
publiken ska känna gemenskap och sammanhållning med 
varandra under användandet för att locka så många som möjligt 
till att installera och använda applikationen. 
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