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Indledning	  (S)	  
Musikbranchen er i krise! Sådan har det lydt i snart 10 år. Forbrugerne downloader 

illegalt og cd-salget falder drastisk. Musik strømmer som rindende vand ud gennem 

alle teknologiske kanler, og ingen gider betale for varen. På ugentlig basis er der 

polemik i musikpressen om den såkaldte krise. Men ikke alle i musikbranchen er 

enige om, hvorvidt der overhovedet er en krise. Denne polemik var vores indledende 

incitament til overhovedet at gå ind i dette felt og påbegynde dette projekt.  

Vi ser dog ikke musikbranchen som et kriseramt felt. Vi ser det som et felt, der er 

værd at kigge nærmere på med henblik på at skabe nye foretningsområder og åbne op 

for innovation. Vi forsøger på vores egen måde at bevæge os ind i feltet og undersøge 

det ud fra vores faglighed. Derfor bruger vi ikke tid og plads på at beskrive ”krisens” 

mange ansigter, for vi ser som sagt ingen krise, vi ser muligheder og udfordringer.  

Dette speciale er et såkaldt produktspeciale. Manualen som ligger ved siden af 

afhandlingen er vores produkt. Det er resultatet af vores indtræden i musikbranchen. 

Dette produkt udviklede vi gennem en entrepreneuriel designproces. Specialet udgør 

derfor en akademisk rapport over denne proces. Afhandlingen indeholder således 

refleksioner og begrundelser over hvad vi gjorde og i særdeleshed med hvilket 

teoretisk og metodisk grundlag vi bedrev processen.  

Specialets formål er at gennemføre 
 
en entrepreneuriel proces i musikbranchen med henblik på at åbne op for nye 

potentialer og muligheder for innovation. Herunder at designe nye og bæredygtige 

oplevelsesprodukter i musikbranchen.  

 

Afhandlingen er en rapport over, hvordan det skete. Den falder i 4 afdelinger. 

Afdeling 1 - er vores metodiske og teoretiske afklaring. Her beskriver vi, hvordan vi 

ideelt ønsker at intervenere i verden og begrunder disse indledende procesvalg på 

bagrund af teori.  

Vi har kontakt med mennesker igennem hele projektet, og vi ønsker at involvere 

forskellige aktører på forskellig vis i vores projekt. Derfor har vores proces en høj 

grad af social karakter. Vi starter derfor med at præsentere vores overordnede sociale 
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strategi, nemlige en appreciativ tilgang, der lægger vægt på anerkendende og 

værdstættende processer samt åbne samtaler.  

Herefter følger en præsentation af vores grundlæggende oplevelsesøkonomiske 

fortolkningsramme via en redegørelse af 3 kulturelle strategier. Denne analytiske 

faglighed er – modsat den entrepreneurielle proces’ store fokus på form og metode – 

med til at give indhold og en substans at arbejde med. Det er igennem disse analytiske 

briller, at vi forstår verden.  

Dernæst følger tre metodeafsnit, der begrunder og forklarer vores entrepreneurielle 

synsvinkel. Det er disse metoder, som ligger til grund for vores handlinger i verden. 

Her starter vi med at præsentere vores grundtilgang til entrepreneurship via Sara 

Sarasvathy, der beskriver, hvordan en ”ægte” entrepreneur handler ud fra en effektuel 

logik.  

Efter dette præsenterer vi disclosingmetoden. Denne metode hjælper os til, via 

begrebet om anomalien, at identificere feltets muligheder og potentialer. Disclosing 

giver os bud på, hvordan vi åbner verden op og skaber grundlag for innovation. 

Da projektet har et betydeligt brugerfokus og desuden skal ende med et 

oplevelsesprodukt henvendt til brugere, er det vigtigt også at overveje hvordan man 

designer optimale brugeroplevelser, og hvordan brugere kan inddrages i design- og 

innovationsprocesser. Tredje punkt i metodekapitlet begrunder derfor vores valg af 

teorier og værktøjer indenfor disciplinerne thoughtful design og participatory design.  

Vi afslutter vores metodeafklaring med at introducere en model over vores 

idealproces: en model vi udvikler med input fra effectuation, disclosing og design 

kaldet ”den entrepreneurielle designproces”. Denne tjener som en guideline for os 

igennem hele processen 

Afdeling 2. Afhandlingens anden afdeling udgør processens første hovedfase. Heri  

begrunder vi vores afsæt for at begive os ind i feltet, nemlig vores ønske om at 

foretage en entrepreneuriel proces i musikbranchen med henblik på at åbne op for 

nye potentialer og muligheder for innovation. Herunder at udvikle nye og  

bæredygtige oplevelsesprodukter i musikbranchen. For at komme dybere ind i dette 

ønske og undersøge grundlaget for det, rækker vi ud i feltet og undersøger vores 

ønskes relevans på en række måder. Vi etablerer kontakt med virksomheden Volcano 
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Management, som senere indtræder som partner i projektet; vi undersøger, hvordan 

musiklyttere bruger musik i deres hverdag; vi interviewer en lang række branchefolk 

om musikbranchens situation i dag. Dette ender med, at vi finder frem til vores 

anomali: vi når frem til et problem, som retningsgiver vores ønske om at innovere i 

musikbranchen. Denne anomali ligger til grund for arbejdet gennem resten af 

processen. Denne anomali er som følger:  

I dag er billetkøbsoplevelse en ren funktionsydelse, som består i en praktisk adgang 

til at købe billetten og modtage den. Brugernes andre behov samt kulturelle og 

kreative praksisser findes ikke i billetkøbsoplevelsen. 

Afdeling 3. Afhandlingens tredje afdeling udgør processens anden og sidste 

hovedfase. Heri beskriver vi processen efter etableringen af anomalien. Her arbejder 

vi indgående med anomalien og åbner feltet endnu mere op. Vi undersøger hvad 

anomalien indebærer i forhold til vores entrepreneurielle metode og 

oplevelsesøkonomiske synsvinkel. Kapitlerne præsenterer først ’oplevelsens struktur’, 

som vi indfører som værktøj til at dyrke anomalien med. Herefter involverer vi 

Volcano og brugere gennem to gange to workshops med henblik på at kvalificere 

anomalien samt åbne op for innovationsmuligheder. Igennem disse procesfaser 

udvikler vi en række værktøjer, som indgår i vores produkt. Til slut i afdelingen 

stopper processen, og vi reflekterer over, hvad processens resultat egentlig var. 

Afdeling 4. I afhandlingens sidste afdeling er processen slut. Her præsenterer og 

begrunder vi det produkt, vi endte med at skabe, nemlig en Manual kaldet ”den 

udvidede koncertoplevelse”. Vi runder afhandlingen af med en refleksion over vores 

proces. Her vender vi tilbage til vores idealmodel for den entrepreneurielle 

designproces og reflekterer over, hvordan denne forholder sig til vores reelle proces. 

Under refleksionen kigger vi desuden selvkritisk tilbage på vores workshops og 

overvejer på hvilken måde, vi formåede at leve op til vores appreciative målsætning.   
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Kapitel	  1	  –	  oplevelsesøkonomisk	  ramme	  og	  appreciativ	  tilgang	   
 

De næste to afsnit præsenterer den filosofi, vi i dette projekt møder verden med samt 

vores oplevelsesøkonomiske briller, hvorigennem vi fortolker verden.  

Appreciative	  Inquiry	  (S)	  
I det forestående projekt møder vi verden: vi intervenerer. Vi inddrager aktører, vi 

inddrager bruger og vi indgår tæt samarbejde med en virksomhed.  

Mange af dem vi møder i branchen, ønsker vi at få viden ud af. Men ikke blot 

statistisk eller kvantitativ data. Vi ønsker indsigter i menneskers personlige oplevelser 

fra deres verden; deres følelser, ønsker, evner og drømme. På den måde har projektet 

social karakter, og det kræver nogle kulturelle kompetencer og overvejelser over 

vores tilgang til mennesker, for at vi hensigtsmæssigt kan tilgå den sociale del af 

vores projekt. Det er vores ambition hele vejen igennem projektet at have en 

appreciativ tilgang til det, vi foretager os og til de mennesker, vi er i berøring med. 

Det er med denne underliggende filosofi, vi vælger at udføre vores metoder, 

effectuation, disclosing og participatory design. 

  

Vi henter vores inspiration primært fra to kilder, som vi kombinerer: Solving Tough 

Problems - An Open Way of Talking, Listening, and Creating New Realities (Kahane: 

2007) og den danske introduktion: Appreciative Inquiry – en konstruktiv metode til 

positive forandringer (Hornstrup & Loehr-Petersen: 2003).  

Positive forandringer (S) 
Begrebet appreciativ kan oversættes til ”anerkendende” og ”værdsættende”. Det 

betyder, at man anerkender de aktører, man involverer sig med: man anerkender 

deres oplevelser og deres syn på tingene. Samtidig værdsætter man dem, idet man 

bruger disse synspunkter og oplevelser konstruktivt og fremadrettet og ikke bare 

vender det døve øre til. 

 

Ifølge Hornstrup & Loehr-Petersen ligger det desuden heri, at man ser på verden på 

en bestemt måde med henblik på at skabe forandringer: Man fremhæver positive 

erfaringer og ønsker frem for negative fejl og mangler; udfordringer og muligheder 
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frem for problemer; åbenhed frem for lukkethed og dialog frem for diktat. Grundideen 

er, at man fokuserer på det positive. 

 

”Hvis vi fokuserer på et problem som et ønske om, at noget skal være anderledes, og 

vi holder fast i at formulere ønskerne til det, vi gerne vil have, bliver problemet 

omformuleret til noget konstruktivt og fremadrettet…grundideen i AI er derfor, at det 

er mere sundt og livgivende at undersøge ønsker og drømme frem for at fordybe sig i 

alkens problemer” (Hornstrup & Loehr-Petersen 87, 5) 

 

Appreciative Inquiry er en filosofi, der i høj grad bruges i organisationsudvikling. I 

modsætning til traditionel organisationsudvikling, der fokuserer på problemer, er 

metoden et værktøj, der identificerer og fremdrager ressourcer, værdier og ønsker hos 

den enkelte og hos alle i en organisation. Udtrykt i procesmodeller for en 

organisationsforandring kan de to tilgange se sådan ud (jf. Hornstrup & Loehr-

Petersen, 4-6): 

 

Traditionel organisationsudvikling (bygger på rationalitet og kausalitet):  

Identifikation af problemet  analyse af problemets årsager  forskellige bud af 

løsningsmuligheder  valg af handlingsplan  problemet løses (forhåbentlig) 

 

Appreciative Inquiry (bygger på visioner og ønsker for fremtiden): 

Identificer og undersøg de bedste oplevelser/erfaringer i organisationen  Dele 

visionen for fremtiden  Samskabe et fælles billede af en realistisk fremtid  Skabe 

fremtiden. 

Appreciative Inquiry i organisationer (S) 
Som nævnt bruges Appreciative Inquiry ofte i organisationer. En organisation består 

af mennesker, og dens evne til at udvikle sig og overleve afhænger derfor af evnen til 

at udnytte menneskelige ressourcer og viden. Dette skal derfor fremhæves, for et 

fokus på manglende viden og ressourcer (problemer) ”vil definere mulighederne for, 

hvad vi kan se” (Hornstrup & Loehr-Petersen: 85), og så overser man de positive 

erfaringer, der ellers måtte være. Problemer er negativt ladet og begrænsende, 

muligheder er positivt ladet og fremadrettet. Dette tankemønster er helt centralt, for 
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”dermed forstærkes og udvikles vores kreativitet og fantasiudfoldelse, hvilket for 

Appreciative Inquiry er det helt centrale i at skabe succesfulde organisationer” (ibid.)  

 

I vores tilfælde arbejder vi appreciativt med organisationsudvikling for så vidt, at vi 

ønsker at udvikle produkter i musikbranchen sammen med en virksomhed. Og fordi 

denne virksomhed skal implementere disse produkter og selv være med til udvikle på 

dem ud fra deres egne ønsker og drømme: Det er organisationsudvikling, fordi der 

sker noget nyt, og der sker forandringer hos dem i kraft af vores intervention.  

 

Vi arbejder også med organisationer, idet vi selv udgør en organisation, der foretager 

denne intervention i musikbranchen. Vi ser derfor også indad og arbejder internt med 

den appreciative tilgang, hvorved vi også fokuserer på vores evner, ønsker, drømme 

og muligheder.  

 

Brugerne, lytterne af musik, som vi også har fokus på, ser vi også som en del af 

”organisationen” (systemet). Det er jo kunderne og dermed virksomhedens og vores 

grundlag for overhovedet at arbejde. Deres oplevelser, ønsker og drømme er derfor 

også meget vigtige at anerkende og værdsætte.  

 
Åbne samtaler - En måde at skabe fremtiden på (S) 
Hvordan dyrker vi dette tankemønster? Hvordan fremhæver vi det positive hos 

aktører (i virksomheden, hos brugerne og os selv), og hvordan kan vi komme til at 

anerkende og værdsætte personers ønsker og drømme? En måde er den åbne måde, 

som Kahane foreslår: gennem åbne (værdsættende og anerkendende) samtaler.  

 

Kahane, som vi lader os inspirere af, er ekspert i at løse alvorlige ”tough problems” så 

som diplomatiske kriser og kriser indenfor multinationale selskaber. Dvs. problemer, 

der vedrører mange stakeholders og hvor mange menneskers skæbne er på spil. Men 

han understeger at den ”åbne måde”  lige såvel er brugbar i mindre enheder som en 

familie eller en mindre organisation. 
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Grundlæggende handler hans erfaring med problemløsning om følgende: ”We have to 

bring together the people who are co-creating the current reality to co-create new 

realities.” (Kahane: 129). Vi kan derfor godt tage ved lære af hans overbevisning. 

Appreciative Inquiry gennem talk and listen (S) 
Kahanes udgangspunkt er, hvordan man løser svære problemer og skaber nye 

virkeligheder (realities). Hans tilgang er dog ikke problemorienteret som i traditionel 

organisationsudvikling. Hans tilgang er social og appreciativ. Det handler om at 

ændre vores sociale handlinger, vores måde at tale på og vores måde at lytte på for 

derigennem at åbne (unlock) komplekse problemer. Den måde, som de fleste lytter og 

taler på nu, låser problemet fast og problemet må ofte løses ved magt (force). 

Løsningen må tvinges igennem.  

 

“Our most common way of talking is telling: asserting the truth about the way things 

are and must be, not allowing that there might be other truths and possibilities. And 

our most common way of listening is not listening: but listening only to our own 

talking, not to others…We need to learn another, less common, more open way. 

(Kahane: 2) 

Anbefalinger til den åbne måde (S) 
Kahane har en række anbefalinger til, hvordan man praktiserer den åbne måde at tilgå 

hinanden på. Væsentligt er det at lytte med empati ved at sætte sine egne 

forudindtagede domme og sandheder til side. Man skal leve sig ind i det, den anden 

siger og sætte sig selv ”in the shoes of the other” (ibid. 130). Ofte lytter man på en 

lukket måde, og man lytter kun efter hvad man selv mener er rigtig og forkert. Det er 

et problem, for ”then we won’t be able to hear what is possible: what might be but is 

not yet. We won’t be able to create anything new.” (ibid. 77). I den forbindelse skal 

man også være i stand til at tie, for ”our biggest impediment to hearing is our impulse 

to talk rather than to listen, to make a jugdement rather than an observation” (ibid. 

109). 

 

Mange af de samme ting gør sig gældende, når man taler. En væsentlig ting i forhold 

til åben tale er, at man tør tale. Man skal ”speak up” og sige, hvad man tænker og 

føler. Ofte kommer høflighed i vejen, fordi man er bange for at fornærme nogen eller 

frygter at falde igennem og være pinlig. Når dette er tilfældet og samtalen ikke er 
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”passionately and from the heart” åbner samtalen sig ikke til noget dybere lag: 

”politeness maintains the status quo” (ibid. 57). 

 

I sådan et åbent modus gælder det også om at være refleksiv og overveje sin egen 

rolle i systemet, men det gælder også om at være refleksiv undervejs i samtalen og 

være opmærksom på sine ”assumptions, reactions, contractions, anxieties, prejudices, 

and projections”, og hvordan de viser sig i en ens måde at lytte og tale på.  

Vores brug af Appreciative Inquiry (S) 
Vores problem er ikke en hårdknude mellem to stålsatte parter, der kræver mægling. 

Vi skal ikke ind og løse en diplomatisk krise. Vi arbejder med et ”problem”, en 

anomali, som en række mennesker er involveret i inden for et system 

(”organisation”). Begge parter er en del af den situation, der er i øjeblikket (the 

current reality) og de må bringes sammen for at vi kan ”co-create new realities.” 

(Kahane: 129). 

 

Vi bringer dog ikke ”parterne” sammen i direkte dialog, men vi undersøger, taler og 

lytter til og involverer os med dem alle og søger derigennem at åbne problemet op og 

finde hensigtsmæssige løsninger, hvor alle parter (inklusive os selv) anerkendes og 

værdsættes. Dvs. for vores vedkommende: vi mødes med ”parterne” (musikbrugerne 

og musikvirksomheden) hver for sig i åbne appreciative samtalerum faciliteret af os. 

Derfor kan man sige at alle ”mødes” igennem os som mediatorer.  

 

Det er væsentligt at huske på, at vi selv er del af det hele. Vi er ikke neutrale 

konsulenter men aktive entrepreneurer, der ønsker at forandre feltet og har en rolle i 

feltet. Derfor er vi også med som ”part” af problemet. Men vi er samtidig også en 

slags konsulenter, for vi ønsker at åbne op for problemet og forstå de to andre (de 

primære) ”partshavere” for overhovedet at have et grundlag for at intervenere 

entrepreneurielt i feltet.  

 

Det primære, vi tager med fra Appreciative Inquiry, er altså fokus på det positive, 

ønskerne og ressourcerne og den åbne måde at tale og lytte på. Det kalder vi igennem 

teksten ”den gode dialog”. Med denne kombination kan vi undersøge vores felt, åbne 



 12 

problemet og samtidig (i senere faser) være kreative med aktørerne med henblik på at 

skabe fremtiden.  

 

Det næste afsnit præsenterer vores oplevelsesøkonomiske fortolkningsramme. 

	  

De	  kulturelle	  strategier	  i	  oplevelsesøkonomien	  (P)	  
Dette er en afhandling med fokus på den entrepreneurielle proces, der grundet vores 

uddannelse er stærkt forankret i oplevelsesøkonomiens grundlag. Dette har 

indvirkning på vores proces. I det følgende vil vi ganske kort beskrive vores 

grundlæggende analytiske faglighed via en redegørelse af de kulturelle strategier. 

Denne analytiske faglighed er – modsat den entrepreneurielle proces’ store fokus på 

form og metode – med til at give et indhold og en substans at arbejde med; det er 

igennem disse analytiske briller, at vi forstår verden.   

 

De kulturelle strategier er hentet fra undervisningen i ”Kulturelle Strategier i 

Oplevelsesøkonomien” ved Britta Timm Knudsen og Dorthe Refslund Christensen, 

Aarhus Universitet, efterår 2008. De kulturelle strategier er analyseværktøj, som 

hjælper os med at forstå og afkode menneskets kulturelle praksisser og adfærd, der er 

bestemt af vores kultur og interaktion med andre mennesker. Det er vigtigt for 

processen, da det entrepreneurielle arbejde kræver en afsøgning og forståelse af hvad 

og hvorfor aktørerne i en arena gør, som de gør. De kulturelle strategier danner 

samtidigt grundlag for, at vi kan kalde dette for et oplevelsesøkonomisk projekt: Med 

de kulturelle strategier skabes der mulighed for at implementere menneskets 

kulturelle praksisser i et design eller produkt, og derved skabe immateriel merværdi 

og intensivere oplevelsen omkring det. Strategierne er altså et værktøj for både 

kulturanalytikere og kulturproducenter. 

 

Knudsen og Christensen har identificeret fem kulturelle strategier: Intensivering, 

mytologisering, ritualisering, relationering og autentificering. I denne afhandling 

benytter vi primært de tre sidstnævnte til forståelsen af brugernes kulturelle praksis, 



 13 

da det er disse, vi finder mest fremtrædende1. Igennem disse kulturelle strategier 

analyserer vi menneskets oplevelser og kulturelle praksisser for derefter at skabe 

platforme, som mennesket kan udfolde sig på i forhold til de behov, deres praksisser 

kræver. Pointen er at forstå behovene for at kunne underbygge og facilitere dem. I det 

følgende gennemgår vi de tre væsentligste, for at præsentere deres strategiske formål. 

 
Autentificering (P) 
Vi tilskriver os i denne afhandling et dynamisk autenticitetsbegreb, som konstant 

produceres og forandres i forhold til det enkelte individ modsat tanken om et statisk, 

upåvirkeligt autenticitetsbegreb. Ning Wang forklarer i ”Rethinking Authenticity in 

Tourism Experience” (1999), hvordan autenticiteten ligger i oplevelsen af det 

autentiske frem for blot den autenticitet som steder, handlinger eller genstande i sig 

selv besidder. Oplevelsen af at noget er autentisk, kan altså også være en subjektiv 

eksistentiel bedømmelse. Wang definerer således flere måde at opleve autenticitet på: 

Dels kan en genstand være helt objektivt autentisk, fordi genstanden i sig selv fx er 

fra en særlig tidsalder. Dels kan autenticiteten afgøres af en kulturel, arbitrær 

konvention om at noget er autentisk, og dels en helt subjektiv vurdering - hvis jeg 

mener det er den ægte vare, så er det for mig autentisk (Wang, 1999: 352).  Arbejdes 

der med autenticitet som kulturel strategi, kan oplevelsen intensiveres ved at 

understøtte individers søgen mod følelsen af det særligt ægte og troværdige. 

 

Relationering (P) 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu er ophavsmand til de tre kapitalformer: 

økonomisk, social og kulturel kapital. Økonomisk kapital betragtes som adgang til 

penge og materielle goder. Kulturel kapital indbefatter dannelse og sproglige 

kompetencer, der er afgørende for, at personer kan begå sig i samfundets højere 

kredse, fx uddannelsessystemet. Social kapital henviser til den værdi, man har i kraft 

af sit sociale netværk eller gennem medlemskab af en specifik gruppe (Wilken, 2006: 

66-67). Særligt social og kulturel kapital er medvirkende til, hvordan mennesker 

positionerer sig i forhold til hinanden; sætter sig i et hierarki, for herigennem at 

definere smag og afsmag (Wilken: 66). Indsamlingen af disse kapitalformer er 

                                            
1 Vedrørende intensivering er der implicit intensivering i samtlige kulturelle strategier, eftersom målet 
med strategierne er potensering og merproduktion af en given situation. 



 14 

medvirkende til, hvorledes vi opbygger relationer til hinanden. Vi relaterer til 

hinanden igennem forbrug i en bred forstand, altså via de symboler vi bærer eller de 

praksisser vi udøver. Vores forbrug er med at forklare, hvem vi er og vil være. ”We 

communicate through what we consume. Consumption is perhaps the most visible 

way in which we stage and perform the drama of self-formation” (Storey, 2003: 78). 

Forbrug og generel kulturel praksis er det, vi producerer vores identitet igennem. Det 

er også definerende for, hvordan vi – via de symboler og fortællinger vi benytter os af 

– aflæser andre mennesker og lader os selv aflæse. Arbejdes der med relationering 

som kulturel strategi kan oplevelsen intensiveres ved at understøtte individers 

identitetsskabelse og facilitere sociale fællesskaber. 

Ritualisering (P) 
Begrebet ritualisering har sin baggrund i religionshistorien, men bruges i dag som et 

begreb til at forklare iscenesættelse af identitetsprojekter i en postmoderne kultur. I 

den sammenhæng gøres begrebet mindre institutionaliseret og sakralt og får et mere 

sekulariseret, subjektiv præg. Ritualisering er en handling, der af de involverede anses 

at have særlig potentiale: Ritualisering bruges til at skabe afgrænsninger, differentiere 

mellem mig, som den jeg var, og mig, som den jeg nu er. Det er en proces, man 

gennemlever. Det kan være handlinger, der har til formål at transcendere individet fra 

at være i en minus- til en plustilstand.  

 

Van Gennep opstiller i 1909 en struktur for ritualet (se figur 1): Rite de passage 

(Turner, 1982: 24). Overgangsriter er ifølge Van Gennep de ritualer, som bestemmer 

overgange fra et livsstadium til et andet eller fra én verden (social eller kosmologisk) 

til en anden. Disse er kendetegnet ved en treleddet forløbsstruktur:  

 

1) Separationsfasen - her separerer individet sig fra sin tidligere tilstand og gør sig 

klar til at indgå i den liminale fase. 

2) Den liminale fase - ritualets centrale fase. Individet er her ”in between” sin gamle 

tilstand og sin nye tilstand. 

3) Reintegrationsfasen - tilbageførsel til ’samfundet’ efter at have været i den liminale 

fase. Vedkommende har fået ny viden, erkendelse og ny status. 

 

 



 15 

!

"#$#%&'!(&)*!
"#$#%&'#+*+!

",-,./"0!1,201!

!"#"$%&'()!*$'&"$*

$"')&"+$%&'()!*$'&"$*

,-./0*1/23*4*

'.-5-/0*1/23*� *

678/.829:.;535<1=>*

!39/>/5-?.*1>/*-.-5-/0*
5-025/.73.*
*
,?>@3>373023*5-0*
0-A-./0-535*
*

&>/.21?>A/5-?.*
*
!;/@3>*73.*=.2;373*
1?>/.7>-.8<25/5:2*
B.7>-.8*
*

,?>@3>373023*5-0*/5*
C3.73*5-0@/83*5-0*0-C35*
*

&-0@/83*5-0*0-C35*A37*
.D*C-73.E*.D*
3>;3.73023*?8*25/5:2*
*

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritualiseringen kan bedrives i forskellige former og den transformation, som 

hverdagsritualet repræsenterer, kan være mere eller mindre ”livsændrende”, men 

forløbet og betydningen af ritualet for den enkelte er i princippet altid fremtrædende. 

Det gælder både, hvis ritualet bruges til at intensivere hverdagen ved fx at tage et 

wellnessophold, eller hvis det er en større markering af en overgang fra en livsfase til 

en anden fx at stoppe med at ryge. Arbejdes der med ritualisering som kulturel 

strategi, så kan oplevelsen intensiveres ved at understøtte individers søgen mod 

personlig transformation. 

Betydningsproduktion (P) 
Oplevelsesøkonomien og de kulturelle strategier handler helt fundamentalt om 

betydningsproduktion og om at skabe immateriel merværdi. Det er essensen i 

oplevelsesøkonomien at alt kan gøres til genstand for betydningsproduktion. Som 

individer tillægge vi betydning til handlinger, genstande, steder etc. både ud fra 

kulturelle og sociale påvirkninger, men også ud fra subjektive erfaringer. Vi som 

oplevelsesøkonomer skal forstå at ingen ”bare” er aktiv afsender eller passiv 

recipient. Vi er alle kulturproducerende aktører i et dialektisk forhold. 

 

Sociologen Stuart Hall (f. 1932) introducerer med begreberne encoding og decoding 

forholdet imellem, hvad afsenderen ligger af betydning (encoding) i et produkt, og 

hvorledes modtageren aflæser denne betydning subjektivt (decoding), hvilket ikke 

Figur 1: Rite de passage i model (kilde: undervisning i 

”Kulturelle Strategier i Oplevelsesøkonomien”, Efterår 08). 
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nødvendigvis er i overensstemmelse med, hvad afsenderen havde tiltænkt. Hall 

forklarer, hvordan modtageren kan positionere sig forskelligt i forhold til at aflæse en 

betydning – fra den totale accept, til at stille sig i opposition og lave sin egen 

betydningstillæggelse (Hall, 1999: 515-516). Det er nødvendigt, at vi som afsender af 

et design eller produkt er bevidste om dette, for at opnå en større sandsynlighed for, at 

vores produkt kan mødes af modtagernes forskelligartede decoding. Samtidig er vi i 

stand til at arbejde aktivt med en åben decoding, hvis det er vores ønske. 

Grundlæggende er det altså essentielt for et oplevelsesøkonomisk design eller 

produkt, at vi har indsigt i modtagernes måde at appropriere vores produkt.  

 

De kulturelle strategier og indsigten i forholdet mellem encoding og decoding er  

analyseværktøj, som sætter os i stand til at forstå baggrunden for menneskers 

kulturelle adfærd, og hvordan betydningsproduktion er dynamisk og subjektiv. Som 

afsender af et produkt eller design er det givtig viden for ikke at skabe et lukket 

design, som ikke frit kan approprieres af de tiltænkte modtagere. Som afsender kan 

man selvfølgelig godt have en ønsket decoding i et produkt, men tilgodeser man 

brugernes forskelligartede decoding af sit produkt, tilfredsstiller man brugerne på 

flere planer. Samtidigt kan man som afsender opleve, hvordan brugeren approprierer 

produkterne på nye og uventede måder, og dette kan i sidste ende betyde helt nye 

produkter. Et eksempel kan være en offentligt park som bliver indtaget af skatere; 

parkens trapper, gelændere og bakker bliver brugt som bane – i dag er det ikke 

ualmindeligt at se en designet kombination af en park og en skatebane i bybilledet. 
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Kapitel	  2	  	  -‐	  metode	  for	  den	  entrepreneurielle	  designproces	  (S) 
 

Afhandlingen er primært et projekt i entrepreneurship. Et af formålene med dette 

kapitel er at forklare vores entrepreneurielle optik, hvad vi forstår ved at arbejde 

entrepreneurielt, og hvad det indebærer at være entrepreneur. Det lægger vi ud med.  

 

Herefter gennemgår og begrunder vi vores valg af Sara Sarasvathys entrepreneurship-

teori, der beskriver, hvordan en ”ægte” entrepreneur handler i verden ved at tage 

udgangspunkt i, hvem han er, hvad han ved og hvem han kender. Denne 

entrepreneurielle metode fungerer til at placere os som entrepreneurielle individer i et 

felt og skabe et gunstigt udgangspunkt. Metoden hjælper os til at finde vej ind i vores 

felt, men ikke så meget til at finde rundt inden i feltet – til at navigere i feltet. 

Metoden er handlingsorienteret og fokuserer på vores midler frem for 

løsningen/målet. Men hvordan lokaliserer man på bedst mulig vis et mål? Der henter 

vi hjælp fra disclosingmetoden. 

 

Det næste afsnit argumenterer derfor for inddragelse af disclosingmetoden, der 

hjælper os med at åbne feltet op for muligheder. Metoden hjælper os til, via begrebet 

om anomalien, at identificere muligheder, problemer og potentialer i arenaen, dvs. 

strategiske vinduer for innovation, hvor entrepreneuren kan gribe ind, skabe og 

transcendere. Disclosing ligger dog ikke langt fra Sarasvathys tre dogmer om at kigge 

indad først, da også denne tager udgangspunkt i agenterne selv; man skal lukke 

verden op (disclose) ud fra sin egen faglighed, almindelige praksis og hverdagsliv i de 

verdener, man bevæger sig i.  

 

Når man er kommet ind i den verden (felt, arena), man ønsker at intervenere i, og har 

indkredset sin anomali og fundet strategiske vinduer (relevante muligheder for 

innovation), bliver arbejdet mere detaljeret. Man har nu en strategi, men hvad med 

taktikken? Hvordan skal det, man vil sætte i verden, udformes? At komme de sidste 

skridt kræver andre metoder og indsigter end de, der er givet fra ovennævnte 

entrepreneurielle tilgange. Da projektet skal udmunde i et oplevelsesprodukt henvendt 

til brugere, er det vigtigt også at have kompetencer i at designe optimale 
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brugeroplevelser. Vi inddrager her teorier og værktøjer indenfor disciplinerne 

thoughtful design og participatory design.  

 

Den entrepreneurielle proces er ikke en lineær proces, men en pragmatisk og iterativ 

proces, hvor projektets vilkår løbende og hurtigt kan ændre sig således, at man må gå 

tilbage og revurdere, reformulere og tilpasse sit udgangspunkt, vilkår og arbejde.  Vi 

afslutter dette kapitel med at introducere en tænkt model over vores idealproces: en 

model udviklet med input fra effectuation, disclosing og design kaldet ”den 

entrepreneurielle designproces”. Denne model er rygraden i projektet og vi refererer 

løbende til den i afhandlingen.  

 

Entrepreneurship	  som	  foretagsomhed	  (S)	  
Kirketerp et alt. argumenterer for, at man betragter entrepreneurship som 

foretagsomhed og ikke – på den mere traditionelle måde – som opstart af virksomhed. 

Og det kræver ingen speciel entrepreneuriel psykologi eller et unikt gen at være 

entrepreneur. Entrepreneurship i denne optik, der også bærer navnet entrepreneurial 

behaviour, tager udgangspunkt i det enkelte individ og i dennes handlinger.  

 

”Pointen er, at vi godt kan have mange gode ideer, men uden handling eller at nogen 

foretager sig noget er det intet entreprenørskab, intet bliver sat i værk. Det er 

transformationen fra at have en god ide, til at kunne udføre den, der er kernen i 

entreprenørskab” (Kirketerp et. al: 95). 

 

Hos Shane og Venkataraman befinder entrepreneurship sig i et neksus mellem to 

fænomener: ”the presence of lucrative opportunities and the presence of enterprising 

individuals” (Shane og Venkataraman, 218). Resultatet er, at entrepreneurship er en 

proces med to centrale processer: at skabe muligheder og at udnytte muligheder. Og 

det sker ifølge Kirketerp et alt. gennem individets foretagsomhed. 

 

Men hvordan skaber man som foretagsomt individ (enterprising individual) de 

lukrative muligheder og hvilke midler (sources) har man til det? Og hvordan udnytter 

man midler og muligheder? Det kræver nogle færdigheder, som vi følgende vil 

beskrive.  
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Effectuation	  –	  entrepreneurens	  adfærd	  (S)	  
Sara Sarasvathy giver to bud på, hvad der gør en entrepreneur entrepreneuriel. Det 

ene af disse to bud understøtter direkte opfattelsen af entrepreneurship som 

foretagsomhed og mulighedsidentifikation. Hun foreslår, at man skaber sine egne 

muligheder via handling, personlighed, netværk og faglighed. Dette kalder hun 

effectuation. 

 

Sarasvathy undrer sig i artiklen “What makes entrepreneurs entrepreneurial?” 

(Sarasvathy: 2001) over, hvad der gør entrepreneurer entrepreneurielle. Hvad 

karakteriserer denne art, hvilke vaner og adfærd har han, og har entrepreneuren en 

entrepreneuriel kernekompetence, som andre kan lære af? Gennem indgående 

interviews og undersøgelser blandt 30 ekspertentrepreneurer finder hun, at visse 

logikker og principper i deres adfærd går igen. Til grund for deres måde at arbejde på 

ligger en gennemgående rationalitet, en bestemt måde at ræsonnere på, som hun døber 

”effectual reasoning”. Denne effektueringstankegang adskiller entrepreneurer fra non-

entrepreneurer (Sarasvathy et al. 2003: 5).  

Effectual reasoning (S) 
Effectual reasoning eller blot effectuation adskiller sig fra en mere traditionel 

entrepreneuriel tankegang kaldet causual reasoning eller blot causation, som der 

undervises i på alverdens business schools. Den centrale forskel er, at effectuation har 

fokus på midler, mens causation har fokus på målet. 

 

I causation er markedsanalyse og planlægning afgørende elementer. Den kausale 

logik bygger på en årsagssammenhæng, hvor forholdet mellem årsag og virkning er 

1:1. Et eksempel på et kausalt ræsonnement er, at markedsføre mod en specifik 

målgruppe på baggrund af undersøgelser, der viser, at netop den målgruppe potentielt 

set vil generere det største overskud. Den forfinede plan foreskriver resultatet 

nøjagtigt. Målet tages for givet, og der lægges planer for, hvordan man kommer 

derhen på den billigste, hurtigste og mest effektive måde (Sarasvathy 2001: 2). Man 

vælger så de bedst egnede midler til at opnå det ønskede mål (figur 2): 
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Hvor causation har defineret problemet og målet på forhånd og derudfra stiller en 

række ressourcer til rådighed for at løse problemet og nå målet, arbejder effectuation 

ikke med predefinerede målsætninger: 

  

“Effectual reasoning (…) does not begin with a specific goal. Instead, it begins with a 

given set of means and allows goals to emerge contingently over time…” (ibid. 2) 

 

Et afgørende element i effectuation er, at det bygger på handling2 frem for 

planlægning. Mål og proces former sig i handlingen hen ad vejen. “Through their 

actions, the effectual entrepreneurs’ set of means and consequently the set of possible 

effects change and get reconfigured.” (Sarasvathy 2001: 3).  

 

I stedet for at fokusere på et givent mål, fokuserer entrepreneurer med 

effektueringslogikken på de midler, der er til rådighed. Målet er ikke givet på forhånd, 

men opstår undervejs ud fra kombinationen af de forskellige midler. (figur 3)  

                                            
2 Jf. den danske betydning: iværksættelse, gennemførelse. 

Figur 2: kausal logik 
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Figur 3: effectuation  
 

Sarasvathy bruger tilberedningen af et måltid mad til at illustrere forskellen på de to 

tilgange. I causationlogikken bestemmer man først hvilken ret, der skal tilberedes, 

dernæst finder man en opskrift og anskaffer ingredienserne. Slutteligt gør man som 

opskriften foreskriver, indtil det ønskede resultat står klart. Med 

effektueringslogikken forholder det sig modsat. Her vil man åbne køleskabet og se, 

hvad der byder sig og ud fra de forhåndenværende ingredienser kokkerere et (eller 

flere) måltid(er), som ingredienserne er egnet til (jf. figur 3). Eksemplet understreger 

den åbenhed, der er overfor målet i effectuationlogikken. Det er midlerne, der 

bestemmer målet og ikke omvendt. Men det er netop kombinationen af midler, der 

leder hen til et mål og målet ændrer sig alt efter disse kombinationer (jf. figur 3).  

 

Sagt med måltidsmetaforen: et åbent køleskab kan blive til mange og muligvis helt 

nye retter. En opskrift kan kun blive til én. Ved konstant at søge at lave nye 

kombinationer af midler (ingredienser) formår entrepreneuren konstant at skabe nye 

mål (retter).  

Entrepreneurens midler (S) 
Ifølge Sarasvathy kan entrepreneurens ressourcer (det, han har i køleskabet) inddeles i 

tre overordnede kategorier (Sarasvathy, 2005: 543).  

- Personlighed: hvem er jeg? (karaktertræk, smag, færdigheder) 

- Faglighed: hvad ved jeg? (uddannelse, ekspertise, erfaring) 

- Netværk: hvem kender jeg? (sociale og professionelle netværk) 

Figur 9: Illustration af  effectual reasoning, hvor entreprenører vælger imellem og kombinerer forskellige 

ressourcer mhp. at løse opgaven. Afhængig er kombinationen kan forskellige mål opstå (Sarasvathy 01: 3).

Ved konstant at søge at skabe nye kombinationer af ressourcer formår 
entreprenører altså konstant at skabe nye mål (Sarasvathy et. al. 03: 13). Mål, 
som ikke vil være synlige ved en problemorienteret tilgang. På grund af denne 
arbejdsmetode opretholder entreprenører en vis form for usikkerhed, da målet 
teoretisk set kan blive ved med at forandre sig i takt med konstellationen af 
ressourcer. Med andre ord er entreprenørers evne til konstant at opretholde 
usikkerhed med til konstant at skabe potentielle nye mål.

På ovenstående figur 9 fremgår det, at entreprenører tager udgangspunkt i 
tilgængelige ressourcer. I følge Sarasvathy kan ressourcerne inddeles i tre 
overordnede kategorier (Sarasvathy 01: 3 & Sarasvathy et. al. 03: 12):

- entreprenørers personlighed

- entreprenørers faglighed

- entreprenørers netværk

Med udgangspunkt i ressourcerne forestiller entreprenører sig den virkning, 
kombinationen af forskellige ressourcer kan resultere i. Umiddelbart derefter 
udvælger og realiserer entreprenører forestillingen og griber derfor hurtigt til 
handling:

“Unlike causal reasoning that comes to life through careful planning and subsequent 

execution, effectual reasoning lives and breathes execution. Plans are made and 

unmade and revised and recast through action and interaction with others on a daily 

basis.” (Sarasvathy 01: 3)

51
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Disse er entrepreneuren faktiske midler (actual means). Tilsammen og i kombination 

giver det nogle muligheder for handling (courses of action possible): Summen af 

midlerne udstikker: ”Hvad kan jeg gøre?” Hvad er mine muligheder. Midlerne 

bestemmer med hvad og hvor i verden, jeg skal begynde min intervention. 

 

Med udgangspunkt i disse midler, som entrepreneuren allerede besidder, forestiller 

han sig de virkninger (possible effects), sammensætningen af ressourcerne kan 

resultere i. Umiddelbart derefter udvælger og realiserer entrepreneuren forestillingen 

og griber til handling med det samme. (ibid. 543) 

 

“Unlike causal reasoning that comes to life through careful planning and subsequent 

execution, effectual reasoning lives and breathes execution. Plans are made and 

unmade and revised and recast through action and interaction with others on a daily 

basis.” (Sarasvathy, 2001: 3) 

 

Entrepreneuren fokuserer altså i høj grad på øjeblikkelig udførelse (execution) frem 

for planlægning og efterfølgende udførsel. Handlingerne sker på baggrund af 

entrepreneurens egne evner og erfaringer, men netværket aktiveres fra starten og 

entrepreneuren interagerer med andre personer på daglig basis. For hver person 

entrepreneuren involverer i projektet, flerdobles i teorien den samlede mængde af 

ressourcer og muligheder. 

Tre principper for kontrol (S) 
Men hvordan handle? Hvilke kriterier ligger til grund for de handlinger, med hvilke 

entrepreneuren ønsker at skabe fremtiden? Entrepreneuren må kunne beherske de 

mange bolde (midler, menneskelige handlinger), der er luften, for selv at kunne 

kontrollere og skabe fremtiden. Da der ikke foreligger nogen plan for fremtiden, må 

han have en form for kontrol med de midler han har til rådighed (Kierketerp et al. 

2007: 96). Denne kontrollogik manifesteres i tre principper, som man kan kalde 

handlingskriterier. Disse danner kernen i den måde entrepreneurer træffer 

beslutninger på. Sarasvathy fremhæver tre handlingsprincipper. Det handler om 1) 

overkommelige tab, 2) partnerskaber og 3) kontingenser (Sarasvathy, 2001: 5) 

 

 



 23 

1. Mens kausal tænkning fokuserer på forventet pay off (highest potential return), så 

understreger effectuation, hvad man har råd til at tabe (affordable loss). 

Entrepreneurer ”tend to reach the market with minimum expenditure of resources 

such as time, effort and money” (ibid.). Siden slutresultatet er ukendt i effectuation og 

bliver til i processen, er det uhensigtsmæssigt at investere tid og energi på pay off-

fokus gennem traditionel markedsanalyse. I stedet griber entrepreneuren til handling 

og undersøger hands on potentielle markeder for sin ide (ibid.). Det kan han gøre ved 

ganske simpelt at præsentere det ufærdige produkt for den nærmest mulige potentielle 

kunde. Hermed opnår han desuden (gratis) feedback og indsigter, som bringer ham 

videre. Denne teknik understreger igen den åbenhed, entrepreneuren har i forhold til 

sit produkt og sit marked:  

 

“In finding the first customer within their immediate vicinity[…]entrepreneurs do not 

tie themselves to any theorized or pre-conceived “market” or strategic universe for 

their idea. Instead, they open themselves to surprises as to which market or markets 

they will eventually end up building their business in or even which new markets they 

will end up creating” (ibid.) 

 

2. Det andet nøgleprincip i effectuationlogikken er fokus på opbygning af 

partnerskaber (stakeholder commitment) frem for systematisk konkurrentanalyse. 

Ligesom i foregående princip er det uhensigtsmæssigt for entrepreneuren at bruge tid 

og energi på konkurrentanalyse, da entrepreneuren ofte starter uden en klar 

produktbeskrivelse og derfor uden et defineret marked for sit projekt. I stedet søger 

entrepreneuren aktivt at involvere relevante andre personer, virksomheder, strategiske 

partnere, fordi de kan styrke hans ageren på markedet: sammen med andre kan han 

skabe den fremtiden. 

 

Princippet om strategiske partnerskaber hænger desuden godt sammen med 

foregående princip om overkommelige tab: ved partnerskaber deler entrepreneuren 

risikoen mellem forskellige aktører og minimerer derfor sine omkostninger (minimum 

expenditure).  

 

Men det ligger også i effectuation at inddragelse af centrale stakeholders ændrer de 

oprindelige udgangspunkter, da nu flere kompetencer, krav og betingelser gør sig 
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gældende. Også derfor synes det omsonst at lave markeds- og konkurrentanalyse, for 

alt efter hvilke aktører der inddrages, skabes der potentielt set forskellige produkter og 

markeder og dermed forskellige konkurrenter. Faktisk er det ofte partnerskaberne, der 

bestemmer markedet: ”…since the entrepreneur is not wedded to any particular 

market for their idea, the expanding network of strategic partnerships determines to a 

great extent which market or markets the company will eventually end up in.” 

(Sarasvathy, 2001: 5).  

 

3. Det tredje princip i effectuation er ifølge Sarasvathy ”the heart of entrepreneurial 

expertise” (ibid. 6). Det handler om evnen at kunne vende det uventede til det 

profitable og vende overraskelser til fordele og udnytte det tilfældige og uforudsete til 

vinding (leveraging contingencies):  

 

“The realization that not all surprises are bad and that surprises, whether good or bad, 

can be used as inputs into the new venture creation process differentiates effectual 

reasoning from causal reasoning which tends to focus on the avoidance of surprises as 

far as possible” (ibid. 6) 

 

Overraskelser ser entrepreneuren som udfordringer, der kan benyttes til noget positivt, 

for fremkomsten af overraskelser kan drive entrepreneuren i nye retninger fx ved at 

indgå samarbejde med andre partnere med henblik på at overleve “overraskelserne”. 

Dermed kan der igen opstå nye vinkler på den igangværende intervention, hvorfor 

overraskelsen kan betragtes som en fordel (Sarasvathy: 2001, 6). Har man som i 

causation en fast plan, bliver uforudsete begivenheder en trussel. Planlægger man hen 

ad vejen, kan man forsøge at vende det til en fordel og indrette sig efter dem. At 

kunne beherske og vende overraskelser til fordele, er i det hele taget den ægte 

entrepreneurs adelsmærke: 

 

“The unexpected is the stuff of entrepreneurial experience and transforming the 

unpredictable into the utterly mundane is the special domain of the expert 

entrepreneur.” (ibid. 3-4)  

 

Udtrykt i en model arbejder entrepreneurer i en proces som nedenfor (figur 4).  
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Fordele ved effectuation (S) 
Vi benytter i det foreliggende entrepreneurielle projekt primært effectuationlogikken. 

Effectuation tager, som forklaret ovenfor, udgangspunkt i de enkelte entrepreneurielle 

personers midler og interesser. Logikken lægger op til at man gør det, man brænder 

for og bevæger sig i den verden, man er hjemme i og engageret i. Selve motivationen 

er fra egne erfaringer, det man er god til, drømme og værdier (jf. Appreciativ Inquiry, 

hvor vi også anerkender og værdsætter os selv). 

 

Vi havde ikke noget mål, da vi begyndte projektet, men vi havde en række 

kvalificerede formodninger om, at vi kunne gøre en forskel i musikbranchen. Her 

kunne vi skabe virkninger (”possible effects”). Det er vores fælles felt: Her ved vi 

noget, kan noget, kender nogen og vi brænder for feltet. Vi bruger effectuation til at 

komme længere ind i musikbranchen ved at benytte os selv, vores netværk og vores 

eksisterende viden til at generere ny viden, større netværk og flere kompetencer for 

derved at nærme os nogle relevante mål, som vi med vores midler og i samarbejde 

med strategiske partnere kan nå. 

Figur 4. (egen tilvirkning) Som det fremgår er processen iterativ. Man går ud i verden, involverer sig med andre og 

henter dermed nye midler og nye foreløbige mål. Det man lærer i verden, vender man hjem med og ser nu hvilke 

midler, man så står med. Dette udstikker hele tiden retningen hen mod nye mål og midler. Denne proces stoppes fx 

når entrepreneuren og de involverede finder det passende og målet synes relevant og inden for rækkevidde. Eller så 

stoppes den af faktorer som penge og tid, og så bliver det endelige mål det, man har råd til at iværksætte. Nærmere 

uddybning findes i figur 6 over vores entrepreneurielle designproces. 
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Der er nogle fordele for os ved at arbejde ud fra en effectuationslogik i forhold til 

causation. Causation er relativt krævende, hvad angår tid og penge. Vores tid er 

begrænset og vores penge er så godt som ikke-eksisterende. Causation er også mere 

”professionel” og kalkulerende end effectuation. Der fokuseres på vækst mere end der 

fokuseres på lyst og personlig involvering, som vi personligt lægger vægt på. 

Causation er også i højere grad en metode til opstart af virksomhed, mens effectuation 

egner sig inden for et bredt spektrum af menneskelige aktiviteter, hvor succeskriteriet 

ikke nødvendigvis er høj vækst (Kirketerp: 97). Effectuation peger desuden hen mod 

vores senere anvendte metoder participatory design og thoughtful design, hvor fokus 

er på mennesket og det uforudsigelige. 

 

Fordelen ved causation er dog, at man i højere grad ville kunne overbevise investorer 

og samarbejdspartnere om projektets bæredygtighed. For her har man en 

forretningsplan, man kan fremvise. Her har man med effectuation en udfordring, da 

det kan være svært at overbevise relevante partnere om en mere eller mindre vag ide.. 

Til gengæld er partnere involverede og medskabende. De er ikke blot aftagere eller 

investorer; de sætter også deres aftryk på projektet og bidrager til produktets 

udvikling. Dette betyder endvidere, at de involverede, der indgår commitment, ikke 

bare er formelt involveret, men også har et emotionelt ejerskab i forhold til projektet, 

da det jo også handler om deres værdier, evner, drømme og interesser. 

 

Partnerskabsindgåelse har desuden en anden fordel i forhold til implementerbarheden. 

Partnere er selv involveret med de midler de har. Det mindsker problemer i forhold til 

implementering, for partnernes eksisterende arbejde, deres verden, rutiner og visioner 

tænkes ind i udviklingen af produktet. Effectuation viser sig på den måde at være en 

bottom-up logik, da vi ikke bare kommer med et koncept, som de uden egentlig 

indflydelse skal kunne implementere i deres hverdag.   

 

Effectuation giver os en retning ind i feltet og metoden bestemmer, hvordan vi skal 

handle herinde. En nærmere retning i forhold til innovation giver effectuation dog 

ikke. Vi ønsker ikke blot at skabe noget og sætte noget i værk. Vi ønsker at forandre 

noget grundlæggende. En måde at komme ind i den tankegang på at via 

disclosingteorien, som vi præsenterer i næste afsnit.  
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Disclosing	  –	  at	  åbne	  op	  for	  muligheder	  (P)	  
Vi vil gerne ændre verden, vi vil gerne foretage en væsentlig intervention i den arena, 

vi arbejder i. Vi mener ikke at effectuation til fulde giver os de rette færdigheder til 

dette: Effectuation udstikker kun retninger og principper for handling og siger ikke 

hvordan vi kan oparbejde evnen til at ændre praksis. Disclosing er en vejledning til, 

hvordan man reelt skaber forandring.  

Disclosing New Worlds (P) 
I bogen Disclosing New Worlds (Spinosa, Flores og Dreyfrus, 1997) beskrives to 

faldgruber, som den, der tænker nye ideer, prompte støder på. Første gang man får en 

ny ide vil man blive mødt af banalisering af ideen fra andre, ideen vil blive beskyldt 

for at være gammel og allerede afprøvet. Et andet problem kan være idemagerens 

egen nøje forklaring, som gør ideen så klar og oplagt at ophavsmanden vil føle at den 

allerede må eksistere (Ibid. 53). For at undgå disse og lignende faldgruber er der 

grund til at entrepreneuren fastholder sin udforskende nysgerrighed og forundring i 

forhold til ideen så langt ind i processen som muligt: ”We call this reason for 

perserving the oddness of the innovation – the glamor of the product – the marketing 

reason” (ibid.). Men hvordan bibeholder man denne forundring? Spinosa et al. 

beskriver at den entrepreneurielle adfærd har de bedste vilkår, når man bedriver 

historisk oplukkende adfærd, hvilket vi forklarer i det følgende.  

 

Vi ønsker at være foretagsomme i verden, hvilket principielt er muligt for alle, men at 

forstå hvad der ligger bag en mærkbar ændring i verden, er ifølge Spinosa et al. det 

afgørende spørgsmål, og det er en forståelse af dette, de ønsker at fremmane i 

Disclosing New Worlds. Spinosa et al. forklarer at for at besidde denne evne, må man 

først forstå, hvordan menneskers regler for adfærd i verden er bygget op. Til dette 

formål beskriver de en række begreber heriblandt disclosive space, style og anomaly.  

 

Disclosive space er en forsamling af de praksisser eller den adfærd, som mennesket 

bedriver i forhold til sig selv, til andre og til ting, der har en relativ selvstændig 

mening. Det er et immaterielt rum, hvori der foregår handlinger som i mere eller 

mindre grad er forbundet til hinanden. Disse praksisser får - via en lang række 
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arbitrære konventioner imellem aktørerne i et disclosive space - en fælles overskrift 

kaldet en style.  

 

Style koordinerer dels vores handlinger, dels bestemmer den hvor meget ting og 

mennesker betyder, og dels er det denne style, der overføres og gives videre fra 

situation til situation i handlinger og adfærd. På den vis er style det, der giver mening 

til eller danner en diskurs for de handlinger, vi foretager os i et disclosive space (ibid. 

20). Det er style, der er det essentielle i et disclosive space; kan man påvirke og ændre 

denne, så har det virkning for det fulde disclosive space. Ændringen kan også medføre 

at et helt nyt disclosive space opstår. Kvindefrigørelseskampen bliver brugt som 

eksempel af Spinosa et al., fordi denne har ændret den grundlæggende opfattelse af 

kønnene – ikke bare hvordan vi reflekterer over eksempelvis kvindens rettigheder, 

men hvordan vi grundlæggende opfatter kvinden.  

 

Begrebet anomaly (anomali) bygger på disharmonier i et disclosive space. 

Disharmonier er praksisser, der er dårligt koordineret med de andre praksisser i et 

givent disclosive space, men som vi af praktiske årsager ikke italesætter eller 

simpelthen overser. Kan man som entrepreneur italesætte og opnå tilsagn om, at der 

findes disharmonier overfor aktørerne i et disclosive space, så har man etableret en 

anomali i et disclosive space, og har nu muligheden for at ændre praksis og fjerne 

anomalien (ibid. 193). 

Os, verden og historical disclosing (P) 
Spinosa et al. bygger videre på Martin Heideggers tanker fra In-der-Welt-sein. Vores 

væren i verden er det, der konstituerer os som individer. Det er en evig uadskillelig 

udveksling mellem påvirkning fra vores omgivelser og vores egne handlinger, der 

gestalter os i verden. Verden skal her forstås som en størrelse, der har tre 

karakteristika: genstand, formål og identitetsskabelse (Spinosa et al., 1997: 17). Disse 

karakteristika er forbundet til hinanden i en totalitet, hvor en genstand som bruges til 

at udføre en aktivitet, har et givent formål. Hvor formålet hjælper den enkelte med at 

skabe en identitet. 

 

Kompleksiteten består i at kunne gøre sig klart at den verden (diskurs eller style), vi 

agerer i og grunden til vores handlinger, udspiller sig i et dialektisk forhold. Det er to 
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sider af det samme stykke papir – i princippet uadskillelige, men analytisk kan vi 

betragte dem hver for sig.  

 

Derfor skal vi oparbejde en sensitivitet for at se, at vores handlinger underbygger et 

formål, samt at denne aktivitet skaber vores identitet, og ikke mindst at det er den 

givne verden – et disclosive space og dets style - der giver os redskaberne til at udføre 

handlingen. Vi skal altså kunne gennemskue, hvordan vores handlinger og identitet er 

styret af den verden, vi agerer i. Denne verden eller disclosive space kunne man 

passende forstå som en samfundskultur, men Spinosa et al. bruger det også på en 

profession (ibid.: 17) og det er her, vi for alvor kan se mulighederne for denne 

afhandlings mål.  

  

Afhandlingens mål er at bringe innovation ind i en profession, og derfor skal vi 

påvirke den style, der er i vores disclosive space. Enten for at ændre den måde, man 

tilskriver mening på i vores disclosive space eller for at skabe et nyt disclosive space i 

forlængelse af det eksisterende. Her er det relevant at have for øje, at Spinosa et al. 

har en distinktion mellem at agere i den verden man er i på et almindeligt dagligt 

ubevidst plan og at agere med henblik på bevidst at ændre praksis. Disclosive activity 

(oplukkende adfærd) i den almindelige hverdag er såkaldt customary disclosing, hvor 

man ganske vist forholder sig til, hvad der sker omkring én og måske endda også 

ændrer praksis men hele tiden i overensstemmelse med den gældende style. Derimod 

bedrives historical disclosing (ibid.: 22) (historisk oplukkende adfærd) af 

entrepreneuren, der ønsker grundlæggende forandring. Her tager man udgangspunkt i 

den style, der er gældende, men ændrer den mod noget nyt og skaber dermed det 

næste evolutionsskridt, om man vil, og derfor det næste naturlige skridt i en historisk 

række af skridt.  

 

For at opnå denne historisk oplukkende adfærd er det ifølge Spinosa et al. afgørende 

for entrepreneuren at oparbejde en fornemmelse for disharmonier. Dernæst er det 

vigtigt at etablere en anomali ud fra disharmonierne, men også at sørge for at 

anomalien bliver vendt og drejet under lup førend, man kan nærme sig en diagnose 

(ibid. 193). For at kunne ændre på disse disharmonier og derved fjerne anomalien i et 

disclosive space, argumenterer Spinosa et al. for, at man som entrepreneur skal 

undersøge verden pragmatisk – ikke kun intellektuelt: ”Rather, the skill of uncovering 
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the tension between standard, commonsense practice and what one actually does is a 

skill of intensified practical involvement” (Ibid. 23). Vi skal altså ikke blot undersøge 

verden observerende på afstand; vi skal praktisk involvere os i feltet. Dette element 

har været afgørende for os fra starten: Vi vil ikke nøjes med at sidde i ”laboratoriet”, 

vi vil række aktivt ud i verden for at lære noget nyt, for at skabe et netværk og for rent 

faktisk at sætte et præg på den arena, vi arbejder i. Dette kombineret med ideen om at 

interventionen historisk skal ligge i forlængelse af en eksisterende style, for derved at 

lette interventionens implementering i verden, underbygger, at vi vil benytte 

paticipatory design i processen – dette vender vi tilbage til i afsnittet: Design – 

praktisk involvering i verden s. 32. 

De oplukkende færdigheder (P) 
Vi ønsker at bedrive historical disclosing, da det er her, vi opnår den ændring i 

koordinering af praksisser og style. Men hvordan opnår man dette? Den føromtalte 

sensitivitet er nøglen til den historiske disclosing, Spinosa et al skriver følgende:  

 

”(…) We now introduce the notion of being sensitive to the disclosing that one is 

carrying in one’s life, which we call disclosing that one is a discloser. It should be 

clear that disclosing that one is a discloser will amount to more than just engaging in 

disclosive activity” (Spinosa et al., 1997: 28) 

 

Når først vi har en bevidsthed om, at denne sensitivitet for disharmonierne i et 

disclosing space er nøglen til at være entrepreneur, er vi langt, men det er også 

konstruktivt for os at kende til vores svagheder som entrepreneurer. Spinosa et al. 

nævner tre grunde til at man som udgangspunkt ikke evner at lave historical 

disclosing. For det første er det problematisk, at gennemskue, at der i princippet ikke 

findes den rigtige måde at gøre ting på. Vi er blot styret af en generelt accepteret 

konvention og vi tager det for givet, at denne konvention forklarer og legitimerer 

vores måde at handle på, hvorfor vi ikke sætter spørgsmålstegn ved handlingen. For 

det andet vil vi, når vi først er integreret i en style, blive blinde for den. Når alle 

omkring os handler ud fra samme style, bliver det usynligt for os, at der findes 

alternativer. I hverdagen handler vi fuldstændigt instinktivt ud fra den dominerende 

style. Selv når nogen har en opførelse, der bryder den dominerende style, vil vi prøve 

at få dem til at forklare denne adfærd ud fra en begrebslighed, som vi forstår, og vi vil 
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dermed integrere dem i den dominerende style. For det tredje har vores praksisser kun 

den funktion, at vi kan handle: Det ligger ikke indbygget i vores hverdagslige 

praksisser, at vi også er refleksive over, hvorledes praksisser er koordineret i forhold 

til hinanden. 

  

”Our practices are designed for dealing with things, not for dealing with practices for 

dealing with things and especially not for dealing with the coordination of practices 

for dealing with things” (Spinosa et al., 1997: 30) 

 

Én ting er altså at spotte og holde fast i anomalien, en anden ting er at behandle 

anomalien og fjerne disharmonien i praksisformer eller adfærd. Spinosa et al. giver os 

tre værktøjer til at bedrive historisk oplukkende adfærd og ændre i praksisformerne og 

derigennem at ændre på den style, der koordinerer praksisformerne.  

 

Det ene værktøj er articulation (artikulation). Her er der tale om at intensivere den 

eksisterende style igennem praksisformer, at gøre den tydeligere og at gøre det 

implicitte eksplicit. Der er to versioner af artikulation: Hvis det implicitte er utydeligt 

og vagt repræsenteret, kan man billedligt talt samle det hele sammen til en tydelig 

kerne - dette kaldes gathering from dispersion (indsamling af det spredte). Hvis 

kernen i en style derimod er gået helt tabt og skal rekonstrueres, taler man om 

retrieval (genfinding) (Ibid. 24-25). 

 

Et andet værktøj er reconfiguration (rekonfiguration). Dette er en mere 

grundlæggende ændring i style end i artikulation, da en marginal praksisform eller et 

yderligt aspekt af en praksisform gøres dominerende og reetablerer style i et 

disclosing space (Ibid. 25-26).  

 

Det tredje er cross-appropriation (krydsappropriation). Dette værktøj kan ændre en 

dominerende style ved at appropriere på praksisser fra et andet disclosive space -  

praksisser som ikke kan opstå naturligt i det disclosive space, de hentes ind i, men 

som kan approprieres og dermed fungere (Ibid. 27-28). 
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Opsummering (P) 
Vi har med hjælp fra effectuation skabt et felt, vi skal arbejde indenfor og handle i. 

Sarasvathy viser, at der er en særlig entrepreneuriel tankegang, en særlig måde at 

ræsonnere på, men vi er af den opfattelse, at dette ikke er udtømmende for at forstå, 

hvordan vi lokaliserer problematikkerne i et felt og åbner op for innovation. Her er 

Spinosa et al. anvendelig, da de oplærer os i evnen til at være opåbnende. Ved hjælp 

af artikulation, rekonfiguration og krydsappropriering kan vi afvikle anomalien, 

ændre i koordinationen af praksisformerne og dermed forandre den måde aktørerne 

anskuer og handler i feltet og altså opnå en historical disclosing. Disclosing ligger 

derfor i naturlig forlængelse af og underbygger effectuationlogikkens mål om at 

handle og lade processen definere målet frem for omvendt. Desuden styrker 

disclosing vores evne til at være innovative, fordi vi ikke er låst fast af et defineret 

mål, men igennem en fælles samling af midler undersøger og interagerer vi med 

aktører og brugere i feltet i en søgen mod et mål. Vores styrke i et samarbejde med 

nogen fra den danske musikbranche er, at vi kan italesætte og sætte spørgsmålstegn 

ved den dominerende style og at vi som undersøgere kan hjælpe vores 

samarbejdspartnere med at bedrive historisk oplukkende adfærd. Men hvordan 

involverer vi os på et mere praktisk niveau i den verden, vi som entrepreneurer ønsker 

at undersøge, sådan som både Sarasvathy og Spinosa et al. anbefaler? Det vil vi 

undersøge i følgende afsnit. 

 

Design	  –	  praktisk	  involvering	  i	  verden	  (P)	  
Dette afsnit omhandler vores værktøj, hvormed vi praktisk kan række ud i verden. 

Hvorledes forholder vi os til virkeligheden og menneskene, som agerer i feltet, vi 

undersøger samt den dynamiske måde, hvorpå de påvirker vores arbejde? Her er 

designteorien thoughtful interaction design og participatory design (PD) os 

behjælpelig. 

 

Design er ikke kun et spørgsmål om at nå fra A til B. Det er afgjort også et spørgsmål 

om, hvordan man når fra A til B. Vi mener, at det er nødvendigt at have fokus på at 

processen ikke bliver præget af automatik, og at vi hele tiden er refleksive over, hvad 

vi foretager os på vejen frem mod et nyt design. Dermed ikke sagt, at der er en rigtig 

eller forkert vej mellem A og B, men det er givet, at et fokus på selve processen er 
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nødvendigt for at opnå et fyldestgørende design, der tager højde for så mange 

perspektiver som muligt af den problemstilling, man står overfor: 

 

”This is especially true in regards to the design of the design process, which may well 

be the most important design work in a typical project. In the design of the process, 

which takes place very early in a project, it is decided to what extent the process will 

focus on early phases, creative and innovative work, new technology, the organization 

in question, users, the needs of the client, analysis, and specification. These early 

questions create the ”container” and the conditions for the subsequent process.” 

(Löwgren og Stolterman, 2007: 16) 

        

Thoughtful interaction design (Löwgren og Stolterman, 2007) har fokus på den åbne 

designproces. Dette fokus er nødvendigt, fordi vi i forvejen arbejder med disclosing 

og effectuationtankegangen, og vi som entrepreneurer ønsker at være fleksible og 

tilpasse os enhver unik arenas udfordringer. Vi mener, at dette er måden, hvorpå vi 

som oplevelsesøkonomer opnår det bedst mulige slutresultat, fordi vi arbejder med 

mennesket i centrum: Det er menneskers ageren og praksisformer i et givent felt, der 

fortæller os, hvordan vi skal problemløse. Thoughtful design betyder, at man allerede 

fra første sekund i designprocessen er kritisk og refleksiv i forhold til processen og 

hvilke formål, processen kan tjene. ”The designer has to rely on her own reflective 

and critical mind, based on a thoughtful understanding of how design can serve a 

purpose” (ibid.14). Som skrevet indledningsvis er der ikke den rigtige eller forkerte 

løsning på, hvordan en designproces skal gribes an, da ikke to designprocesser er ens. 

Der vil dog altid være en rammesætning, der gør sig gældende, når man påbegynder 

et nyt design. Löwgren og Stoltermans begreb thoughtful design tager højde for dette 

og beskriver derfor den overordnede tilgang, man som designer kan have til en 

designproces: 

 

”Every design addresses a specific context. A new design will become a part of an 

already existing reality. All qualities of a new design have to fit the environment 

where it will be placed and used. For this to happen, a designer needs to have 

knowledge and insight about the context where a design will end up. In this sense, a 

designer is a researcher exploring the reality that constitutes the design situation”  

(ibid: 30) 



 34 

 

Designprocessen ikke er givet på forhånd og man må som designer forholde sig til 

den kontekst, man designer til. Det er hele tiden et spil mellem, hvor vi er nu og hvor 

vi ønsker at flytte os hen. Formålet er at bevæge sig fra tradition til transcendens. 

Dette er ikke nogen simpel øvelse, men derimod en indgangsvinkel til 

designprocessen, der kræver, at designeren møder designprocessen med viden, men 

også et åbent og refleksivt sind. 

Brugerens rolle (P) 
Følgende afsnit belyser vigtigheden af brugeren i designprocessen, samt beskriver PD 

som tilgang til design. Vi understreger at benævnelsen bruger er en nødvendig 

sondring mellem os som entrepreneurer og dem, som vi arbejder med. Men vi ser 

alligevel os selv på niveau og i øjenhøjde med brugeren. Om det så er de 

professionelle aktører eller den almene musikbruger. I vores omtale af de involverede 

i feltet, laver vi dog en sondring mellem de professionelle aktører på afsendersiden og 

brugerne på modtagersiden i forhold til det produkt, vi skal designe. 

 

Brugeren i den oplevelsesøkonomiske sammenhæng er ikke bare en passiv modtager 

af et produkt. Skal vi skabe et koncept mod en meningsfyldt oplevelse, må vi tale til 

brugeren som ”et helt menneske” – det vil sige både det rationelle og funktionelle 

menneske men bestemt også det emotionelle menneske. Der vil altid være et arbitrært 

forhold mellem brugerens følelser og produktet, man som designer udvikler. Man kan 

ikke tvinge brugeren til at føle sig emotionelt engageret i et produkt og det enkelte 

menneske har forskellige præferencer, forforståelser, erfaringer osv., der gør det 

umuligt at forudsige, hvordan et individ vil reagere på produktet. Dog kan man 

indarbejde muligheden for interaktion og inddragelse af brugeren i konceptet. 

 

Interaktionsdesign er at forstå brugeren og brugskonteksten og at eksperimentere med 

nye (teknologiske) muligheder, interaktionsformer og stilarter sammen med brugeren 

og andre interessenter. Vi skriver teknologien i en parentes, fordi interaktionsdesign 

ganske vist er en designstrategi skabt til at udarbejde brugervenlighed i komplekse 

teknologiske systemer, såsom software, mobiltelefoner og andre elektroniske 

apparater, men vi kan udmærket overføre denne tankegang til det 

oplevelsesøkonomiske felt. Grundideen i interaktionsdesign er at skabe et interface 
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eller en brugerflade, der præsenterer sig ud fra brugerens ønsker og erfaringer og ikke 

omvendt. Design af en oplevelsesplatform har samme udgangspunkt og derfor er det 

fundamentalt at brugerne er involveret i designprocessen. 

  

”Participatory design is a process of mutual learning, where designers and users learn 

from and about each other. Truly participatory design requires a shared social and 

cultural background and language. Hence, participatory design is not only a question 

of users participating in design, but also a question of designers participating in use. 

The professional designer will try to share practice with users” (ibid. 152) 

 

PD er central i denne sammenhæng, eftersom PD er en grundlæggende og integreret 

metodik i interaktionsdesign. PD er en designtilgang, hvor sammenspillet mellem 

designer og bruger er omdrejningspunktet, og det er i denne tradition, at de 

brugerinvolverende designteknikker bliver introduceret. Disse teknikker skal 

understøtte mødet mellem designer og bruger og deres gensidige læring. Det er i dette 

forum at nye koncepter opstår. Michael J. Muller forklarer i ”Participatory Design: 

The Third Place in HCI” (2002) med udgangspunkt i Homi K. Bhabhas post koloniale 

teori om the third space: 

 

”Bhabha (1994) has made an influential argument that the border or boundary region 

between two domains – two spaces – is often a region of overlap or  – i.e., a third 

space that contains an unpredictable and changing combination of attributes of each 

of the two bordering spaces” (Muller, 2002: 4) 

 

I dette tredje rum kan der opstå en hybrid af de to grænseområder, der mødes i en 

foranderlig kombination af egenskaber. Det er altså essentielt, at det er en gensidig 

læring, der foregår i det tredje rum. I dette forum skal man forholde sig åbent overfor 

brugerens input. Samtidig skal designeren på forhånd have en klar strategi for at 

anvende PD og gøre sig overvejelser omkring, hvilken designteknik, der skal benyttes 

på et givent tidspunkt i processen og hvorfor.  

 

At brugerne er nødvendige i denne designproces skyldes altså, at vi som designere 

ikke kan skabe det gode design uden en dialog med slutbrugeren – derfor er vores 

fokus ikke bare at skabe dialog, men en appreciativ og god dialog. Dette er 
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grundlæggende for, at vi kan bedrive effectual reasoning og disclosing: Vi skal 

involvere os praktisk i den arena, vi arbejder i; vi skal møde brugerne, hvor de er, lære 

af dem og vigtigst af alt skabe et fælles sprog. Det er en kunst i sig selv at få brugeren 

i tale. For at møde brugerne vil vi – inspireret af designteorien – planlægge en række 

workshops, som skal være nøje udtænkte seancer, hvor vidensudveksling og 

idéproduktion har gode vilkår. Designprocessen er en iterativ proces, der hele tiden 

veksler imellem workshops og analyse, mellem ’virkeligheden’ og ’designkælderen’.  

 

Med udgangspunkt i en procesmodel over arbejdet med PD skitseret af Buur og 

Bødker (Buur & Bødker, 2000: 304) vil vi i den iterative arbejdsform også arbejde 

med en progression i tre trin. Første trin er arbejdet med en forståelse af 

brugerpraksis, som skal danne grundlag for et designforslag. Andet trin er at dette 

designforslag skal afprøves sammen med brugerne, inden man ved tredje trin søger at 

implementere det i brugernes virkelighed. Det er et forløb fra trin ét til tre, men den 

iterative proces muliggør, at man udover at arbejde i en vekslen mellem designkælder 

og virkelighed, også kan bevæge sig frem og tilbage mellem trinene efter behov. 

Illustreret i en model ser det således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 5: Den iterative designproces.  

 

 

 
Forståelse	  af	  brugerpraksis	  

Konfrontation	  mellem	  
design	  og	  brugerpraksis	  

	  
Prototypisk	  brug	  

Forandring	  i	  praksis	  

 
’Designkælderen’	  

 
’Virkeligheden’	  



 37 

Den entrepreneurielle design proces (P) 
Vi ser det som en naturlig del af vores arbejde at udforske og udvikle vores faglighed. 

Derfor har vi med udgangspunkt i modellen for den entrepreneurielle proces samt 

modellen for den iterative designproces skabt en tilpasset model kaldet ”modellen for 

den entrepreneurielle designproces” (se figur 6). Den bagvedliggende tanke er at 

skabe en nuanceret model for vores oplevelsesøkonomiske og entrepreneurielle 

proces. En proces hvor der ikke kun er fokus på at være entrepreneurielt handlende og 

finde anomalier på en appreciativ platform men også et markant fokus på at være 

praktisk brugerinvolverende i udviklingen af produkter og designs for derved at opnå 

meningsfyldte resultater på så mange niveauer som muligt. Det skal understreges at 

alle metoder i praksis er i spil hele tiden, flettet ind i hinanden og i princippet 

uadskillelige, men modellen er en visualisering af idealprocessen og skal derfor 

forstås som en tænkt konstruktion af en proces skabt for bedre at kunne overskue en 

til tider kaotisk proces. Det betyder blandt andet at modellen kun er en guideline for 

os og at vi gennemgår den illustrerede cyklus flere gange i forløbet, inden vi vælger at 

stoppe processen, men det betyder ikke nødvendigvis at vi minutiøst gennemgår hver 

fase i modellen hver gang.  

 

Felt 1: Hvem er vi?, Hvad ved vi? og hvem kender vi? – her afdækker vi gruppens 

samlede mængder af kompetencer. 

Felt 2: Hvad kan/vil vi gøre i den oplevelsesøkonomiske arena? – her arbejdes der 

primært med diclosing med henblik på lokalisere disharmonier og dermed muligheder 

for intervention - specifikt i en oplevelsesøkonomisk arena og kontekst. 

Felt 3: Interaktion med omverdenen, forståelse af brugerpraksis – her interagerer vi 

praktisk med det felt, vi arbejder i - jf. effectuation og disclosing tankegangen - for at 

opnå større indsigt og viden. Vi tilfører dette felt metoder fra designteorien som 

understøtter interaktion med og forståelse af brugeren. 

Felt 4: Stakeholder involvering, stakeholder commitment – her forankres projektet 

med et partnerskab i arenaen. Det er i henhold til effectuation nødvendigt med denne 

partnerskabsforpligtigelse for at kunne opnå en autoritær position på et givent 

marked. Vi kobler det med den appreciative design proces for løbende at sikre 

gensidig involvering og tillid mellem os og vores partner. 

Felt 5: Konfrontation mellem design og brugerpraksis – på baggrund af 

designmetoder undersøges holdbarheden af processens hidtidige resultat. 
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Felt 6: Appropriering, forandring i praksis – her ”lukkes” forløbet og det endelige 

design implementeres i arenaen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 6: Egen tilpasning – den entrepreneurielle design proces. Denne model illustrerer vores 

arbejdsproces, nemlig sammensmeltningen af den entrepreneurielle proces og den iterative 

designproces.  

 

Felt 3, 4 og 5 repræsenterer ’virkeligheden’ og er altså ude i arenaen, mens der 

mellem hvert af disse tre felter er indskudt en tur i ’designkælderen’, der 

repræsenterer det analytiske arbejde, vi foretager på baggrund af empirien indsamlet i 
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arenaen. For overskuelighedens skyld bruger vi modellen sådan, at vi går igennem en 

hel cyklus, hver gang vi berører et felt. Der kan i en cyklus derfor være felter, hvor 

der er stor aktivitet og felter, hvor der slet ingen aktivitet er. Fx har vi tidligt i 

processen et stort undersøgende arbejde og interaktion med omverdenen men ingen 

konfrontation mellem design og brugerpraksis. Dog bevæger vi os alligevel igennem 

hele modellen for at komme tilbage med nye midler eller mål til felt 1. Modellen er 

den plan, vi ønsker at følge i vores proces; den indeholder de metoder, vi mener er 

vigtige for at bedrive en entrepreneuriel, oplevelsesøkonomisk proces i en arena i 

overensstemmelse med vores mål for denne afhandling.  

 

I afhandlingen vil vi løbende referere til denne model. Dette er også læsevenlighedens 

skyld, så læseren kan følge med i vores proces. 
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Kapitel	  3	  –	  ind	  i	  feltet	  og	  projektønske	  (S)	   
 

Dette afsnit præsenterer vores indledende faser i den entrepreneurielle designproces. 

Processen starter og vi bevæger os fra felt 1 til 3 i vores modellen over vores 

entrepreneurielle designproces (figur 6).  Her gennemgår vi først den grundlæggende 

øvelse, som er afgørende i effectuationlogikken, nemlig vores afklaringen af 

individuelle og fælles ressourcer og kompetencer. Hvem vi er, hvem vi kender og 

hvad vi ved. Før vi kan kigge udad og interagere i verden, må vi kigge indad i vores 

egen mikroverden og undersøge gruppen internt og opbygge en fælles identitet. Dette 

skal gøre det klart, hvilke ”given mean” vi har. Først herefter kan vi sige, hvad vi 

kan/vil i vores felt. Denne afklaring er også en appreciativ afklaring, idet vi her, helt 

fra begyndelsen, lægger vægt på os selv, vores rolle i projektet og vores ønsker. 

Herefter præsenter vi vores første kontakt med omverden, samt kontakten med 

musikvirksomheden Volcano Management. 

Vores midler – ind i og afgrænsning af feltet (S) 
Det ville være meningsløst at opremse alt, hvad vi ved, kan og alle, vi kender. Vi er 

på dette tidspunkt i processen fokuseret på musikbranchen som felt, da det var dette 

felt, vi indledningsvist mødtes om, da vi begge har faglig og personlig interesse i 

musik. Til at starte med hed projektet altså ”noget med musik”. Vi fik hurtigt en 

fornemmelse af, at vi kunne gøre en forskel i den ”kriseramte” branche med vores 

entrepreneurielle adfærd, herunder med vores allerede eksisterede effektuelle midler 

og oplevelsesøkonomiske blik på verden. Vores midler er som følger (se også bilag1) 

Hvem er vi? (S) 
Storforbrugere af pop og rockmusik: live, hjemme og undervejs på iPoden. Vi er 

engageret i byens musikliv og følger med i den daglige musikpresse og musikkens 

udvikling. Vi har dyrket og spillet musik hele vores liv og har et brændende hjerte for 

feltet.  

 

Vi dyrker musik, iagttager musik, men er amatører i feltet. Vi er ikke fuldt integreret i 

branchen, men er dog til en vis grad en del af den. Vi har et nogenlunde kendskab til 

musikbranchen, men ikke et indgående. Vi er super-musikforbrugere. Vi ved en del 
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om musik og musikbranchen, men er ikke eksperter, for vi er ikke professionelle 

aktører i feltet. Vi står i dette projekt på sidelinjen og rækker ind. 

Hvad ved vi? (S) 
Begge er vi humanister med faglighed fra æstetiske fag (Kunsthistorie og Æstetik & 

Kultur) samt suppleringsuddannelsen i Begivenhedskultur og nu altså 

kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi. Gruppens ekspertiser befinder sig således 

inden for et kulturelt felt. Vi er blandt andet ”eksperter” indenfor kulturelle processer 

og strategier; kulturantropologi; moderne identitetsformer; æstetiske udtryksformer; 

innovation; begivenhedskulturelle fænomener; livsstil; design- og designprocesser; 

projektledelse og -styring; markedsføring og branding. Vi har desuden erfaringer med 

liveperformance og tournévirksomhed samt at arrangere festivaler og koncerter, 

herunder med journalistik, PR og markedsføringsarbejde.  

Hvem kender vi? (S) 
Vores netværk tæller en lang række: musikere, bookere, managementsfolk, 

koncertarrangører, spillestedfolk, pladeselskabsejere, pladebutiksejere, 

musikdistributører, lydfolk, producere, anmeldere, journalister. Disse er 

professionelle relationer såvel som personlige. 

Hvad kan vi nu? (S) 
Med afsæt i vores egen viden om feltet ’den danske musikbranche for rytmisk 

populær musik’ og den gængse offentlige debat om feltet, ser vi en overordnet 

anomali i, at branchen udadtil giver udtryk for, at den er i krise: den har problemer 

med at generere nye indkomstkilder efter det markante fald i den traditionelle 

hovedindkomstkilde, pladesalg. På den anden side er det en branche som indeholder 

en enorm kreativ arbejdsstyrke og derfor ligger der et potentielt grundlag for 

produktinnovation. Vi fornemmer at feltet ikke udnytter dette potentiale og dermed 

ikke opnår den ønskede innovative dagsorden. 

 

Kombinationen af vores faglighed, interesser og midler fortæller os, at vi kan 

gennemføre  

 

En entrepreneuriel proces i musikbranchen med henblik på at åbne op for nye 

potentialer og muligheder for innovation. 
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Dette er, hvad Sarasvathy kalder de ”possible effects”, som vi kan forestille os at 

kunne gennemføre. Det er det, vi umiddelbart ønsker at gøre. Hvad innovationen 

bliver og hvilke potentialer, der skal åbnes op for, ved vi endnu ikke – jf vores 

teoriudgangspunkter finder vi endelige mål i løbet af processen og via vores 

handlinger og opåbnende adfærd i verden.  

De første handlinger (S) 
Det første, vi gør, er at gribe til handling ved interagere med omverden ved 

simpelthen at kontakte relevante folk. Vi skal indsamle input og få feedback på vores 

foreløbige tanker. Af lige så essentiel karakter for vores projekt er disse samtaler 

medvirkende til at afsøge landskabet for mulige og relevante samarbejdspartnere.  

 

Vi kontaktede mellem 8-9 personer, vi kendte fra vores nærmeste netværk i branchen 

og fremlagde dem vores tanker og fornemmelser for at høre, om de kunne relatere til 

det og overhovedet fandt det relevant. Det viste sig, at det, vi mener os i stand til at 

gøre, har generel relevans og interesse i branchen. Ydermere viste det sig, at de fleste 

var ret traditionelle i deres måde at arbejde på indenfor deres respektive områder og 

ikke viste den store forståelse for vores måde at tilgå innovation på. De fleste var 

meget produktorienterede og efterspurgte hvilke potentialer og muligheder, vi havde 

tænkt os at åbne op for. Det kunne vi ikke svare på, da vi jo arbejder med 

effectuationlogikken.  

 

Den helt afgørende viden, vi fik via denne første kontakt med verden, var, at vi havde 

brug for at finde nogle ”ligesindede” partnere, der var med på vores entrepreneurielle 

logik og var villige til at indgå et samarbejde uden vished om resultatet. Vi havde 

brug for en partner, der tænker anderledes og selv forsøger at gentænke branchen og 

udnytte branchens alternative muligheder og potentialer. Desuden havde vi brug for 

mere viden om branchens selvforståelse og nuværende situation. 

Strategisk partnerskab (S) 
Da vi på dette tidspunkt stadig er meget brede i vores interventionsønske og ikke har 

nogen fast ide om, hvor i musikbranchen projektet hører til, besluttede vi, at det var 

relevant at arbejde med nogen, der repræsenterede flere sider af branchen. Hvis vi 

arbejder med en aktør, der kun varetager en enkelt funktion, lukker vi for nogle 
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potentielle muligheder. Hvis vi arbejder med et pladeselskab, udelukker vi stort set at 

arbejde med livescenen og vice versa. Arbejder vi udelukkende med booking, 

fravælger vi hurtig de potentialer, der måtte findes indenfor fx digital distribution.  

 

Jf. Sarasvathy er det ofte partnerskaberne, der bestemmer markedet. Vi er på dette 

tidspunkt stadig i en fase, hvor vi ikke har afsøgt feltet systematisk for muligheder og 

anomalier. Vi ønsker at åbne feltet op, men at vælge en ”snæver” partner ville lukke 

vores opåbnende arbejde for tidligt. Det er derfor strategisk bevidst i forhold til vores 

projekt at søge en partner, der har brede berøringsflader og funktioner i branchen. På 

den måde sikrer vi os den ønskede åbenhed. 

 

Den funktion, der dækker over flest delfelter (markeder) i feltet (branchen) er 

managementfunktionen. Et management er mellemleddet mellem kunstneren 

(musikken) og alle dennes interesser. Derfor har management berøring med alle andre 

dele i feltet: pladeselskaber, livescenen, distribution osv. Vi havde flere mulige 

aktører i sigte som relevante partnere, da vi via den første kontakt med verden og 

vores eksisterende viden havde en fornemmelse for, hvem i branchen, der kunne være 

relevant at kontakte med henblik på partnerskabsindgåelse. Vores førsteprioritet var 

Volcano Management.  

Volcano Management (S) 
Volcano Management (herefter Volcano) repræsenterer en række større og mindre 

danske bands og producere indenfor rytmisk original musik, bl.a. Nephew, Kashmir, 

Spleen United, Under Byen og Veto. De arbejder desuden med utraditionelle opgaver 

for et managementbureau, eksempelvis undervisning af upcomming bands. Derudover 

arbejder de målrettet med sponsorataftaler, hvilket også er sjældent herhjemme. 

Volcano er et i dansk sammenhæng progressivt og visionært bureau  

Kontakt med Volcano (S) 
Vi kontaktede Kristian Riis, som primært står for udviklingsarbejde i Volcano. Vi 

kendte ham fra periferien af vores netværk. Vi præsenterede vores faglighed, vores 

åbne modus og metode med den entrepreneurielle designproces. Det fandt han 

interesse i og vi fik sat et personlig møde op, hvor vi kunne lære hinanden og 

hinandens verdener bedre at kende.  

 



 44 

Det første møde med Kristian Riis afslørede, at Volcano var i en nødvendig 

transformationsfase, hvor de tænker deres virksomhed på nye måder for at overleve i 

branchen. ”Vi er tvunget til simpelthen at gøre tingene fundamentalt anderledes…nye 

tiltag i Volcano er nødvendige” (bilag 6). Desuden bidrog mødet til en fælles 

forståelse for hinandens udgangspunkter for et samarbejde. Riis understregede, at 

virksomheden var presset på tid, og at medarbejderne sjældent alle var til stede på 

grund af rejser, turnevirksomhed mv., men han pointerede også, at det var en 

prioriteringssag: ”Vi skal også tage os tid til den slags og til at få de værktøjer, der gør 

os bedre til det, vi gør” (bilag 6). 

 

Riis kunne se ideen i, at alle havde noget at vinde ved et partnerskab, og at Volcanos 

bidrag til det var tidsmæssigt og økonomisk overskueligt. Han mente dog, at et 

fremtidigt samarbejde med os var sandsynligt og yderst lovende. Volcano indgik 

senere i processen full commitment med os. (Dette og dem vender vi tilbage til i 

kapitel 4) 

Opsummering (S) 
Ovenstående kapitel beskriver vores hovedforløb i vores første indledende fase. Vi 

har lagt vægt på det, som bragte os videre til næste fase og er relevant for den samlede 

proces.  Men vi gik også omveje og var langt og bredt omkring i branchen, før vi 

endte, hvor vi gjorde. Vi deltog fx i flere seminarer og konferencer blandt andet om 

innovationsprocesser i dansk lydteknologi og brugerdrevne processer i 

oplevelsesøkonomien. Vi havde også kontakt med andre managements, 

forskningscentre, støttepuljer mv. Alt sammen har bidraget til vores indledende 

forståelser af feltet og praksisser heri, men har ikke været afgørende for vores proces, 

hvorfor det ikke uddybes nærmere.    

 

Vi har nu arbejdet effektuelt og klargjort, hvad vi mener, vi kan med vores midler. Vi 

er også startet med at åbne feltet op og fået en retning, idet Volcano har meldt sig som 

en sandsynlig partner, men dog endnu ikke har forpligtet sig.  

 

De næste skridt er at afsøge feltet mere systematisk ved at forstå branchen mere 

indgående og forstå brugernes praksis med musik.  
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Kapitel	  4	  -‐	  Verden	  nu	  -‐	  style	  og	  disharmonier	  i	  arenaen	  (P) 
 

Vi har i kapitel 3 bevæget os igennem modellen for den entrepreneurielle 

designproces med udgangspunkt i afklaringen af vores egne individuelle og fælles 

ressourcer og kompetencer, vi har opsat et mål for, hvad vi kan med dette 

udgangspunkt og vi har kontaktet omverdenen med ønsket om at opnå commitment 

fra en stakeholder. Volcano er på dette tidspunkt den stakeholder, med hvem vi ser 

mulighederne for et strategisk partnerskab. Senere i processen og i dette kapitel 

indtræder Volcano som vores primære problemhaver og committer sig som 

stakeholder.  

 

Vi bevæger os nu igen til felt tre: interaktion og kontakt med omverdenen og 

forståelse af brugerpraksis. Vi arbejder dels med effectuation, fordi vi skal ud i verden 

og øge vores midler ved at opnå større viden og udbygge vores netværk. Samtidigt er 

både designteorien og disclosingteorien i spil, fordi det på dette tidspunkt er 

nødvendigt at afsøge arenaen og danne os et tydeligt billede af det disclosive space, vi 

arbejder i. Dette for at få et indgående kendskab til den adfærd, de rutiner og 

praksisformer, der gør sig gældende. Denne viden har vi ikke tilstrækkeligt af på 

nuværende tidspunkt i processen og denne indsigt er afgørende, fordi vi her finder de 

konventioner (style) og vaner, som med tiden er opstået uden berørte aktører stiller 

sig kritiske overfor dem. At søge denne viden er relevant, fordi det er i denne viden, 

vi – jf. Spinosa et al. – skal have sensitiviteten for at finde disharmonierne i arenaen; 

disharmonier, vi skal holde fast i, undersøge og manifestere som reelle anomalier. Vi 

skal have kendskab til ’verden nu’, fordi vi ikke før dette er gjort kan danne os et 

billede af ’verden efter’, altså den transcenderede verden. Dette er også baggrunden 

for, at vi til sidst kan skabe interventionen og bedrive den ønskede historical 

disclosing.  

Vi skal nu danne os et billede af vores arena. En arena, altså et disclosive space, der 

dels består en gruppe professionelle aktører og dels en gruppe almene brugere 

placeret på hver sin side af en udveksling. Men som beskrevet tidligere skal vi også 

have for øje, at begge sider af denne udveksling er betydningsproducerende på lige 

vilkår. Derfor er det nødvendigt at have indsigt i begge gruppers adfærd for at kunne 
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danne det samlede billede af arenaens diskurs og altså den gældende style i dette 

disclosive space.  

Vi vil foretage tre undersøgelser, som samlet giver os et indblik i den style og de 

disharmonier, der er gældende i vores felt: 

1) Vi ønsker en bred indsigt i de professionelle aktørers verdensforståelse. 

2) Vi ønsker at undersøge den almene brugers hverdagslige adfærd med og brug 

af musik. 

3) Vi ønsker til sidst i dette kapitel mere lokalt at beskrive Volcanos som aktør i 

arenaen.  

De	  professionelle	  aktørers	  verden	  (P)	  
Vi har tidligere beskrevet, at vi som udgangspunkt er placeret i periferien af den 

danske musikbranche. Vi er ikke professionelle aktører i feltet og derfor skal vi 

kontakte omverdenen for at opnå den indsigt, som skal være med til at danne et mere 

komplet billede af den arena, vi arbejder i. Vi vil opnå denne viden med 

gennemførelsen af 13 interviews med nøgleaktører repræsenteret bredt i den danske 

musikbranche.  

Indgangsvinkelen har været et semistruktureret interview af cirka 45 minutters 

varighed, som tog udgangspunkt i en rammesætning, hvori vi ønskede at berøre tre 

emner: nutiden, fremtiden og brugeren. Hvert emne støttes af meget åbne spørgsmål 

(se bilag 2) og dermed kunne den interviewede selv bestemme, hvilken retning 

samtalen skulle tage, så længe fokus var på musikbranchen. Dette også for at 

imødekomme vores grundregel om at arbejde appreciativt med feltet. Vi er bevidste 

om at interviewpersonerne sidder med en viden, som vi ikke har og som er nødvendig 

for vores proces, og her er den appreciative tilgang en brugbar strategi. Den fortæller 

os, at vi skal være opmærksomme på at lytte til aktørernes viden og ikke lade os styre 

af den forforståelse, vi har i kraft af vores interesse i branchen. Vi må ikke lade os 

styre af den sandhed, vi selv har skabt, men skal bruge denne empiriindsamling til at 

korrigere og nuancere vores billede af branchen.. 
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Følgende er et essensudtræk af de 13 interviews inddelt i de tre interviewemner: 

nutiden, fremtiden og brugeren. Et uddybende referat og interviewguide kan læses i 

bilag 3.  

Nutiden (P) 
Musikbranchen – mere snævert defineret som det felt, der beskæftiger sig med 

rytmisk populærmusik i Danmark, er et felt i bevægelse og tydeligt præget af en 

omstrukturering grundet drastisk ændrede markedsvilkår de seneste ti år. Det er 

hovedsageligt den digitale revolution, der har forsaget dette; i dag er musik som 

bekendt altid indenfor rækkevidde på Internettet. Musikbranchen har faktisk lidt et 

dobbelt slag: Finanskrise og digitalisering med dertil hørende generel afmatning og 

faldende cd-salg. Denne udvikling har punkteret en grundpille i industriens indtjening 

nemlig muligheden for at masseproducere enheder og kontrollere prisen på disse. 

 

”Der er ingen brugere, der savner produktionen af cd’en. Men hele pladebranchen er 

grundlagt på en forretningsmodel omkring masseproduktion af enheder, men 

panikken opstår, når man ikke kan se den nye guldkalv. Men sandheden er, at der 

laves lige så meget totalforretning, det er bare diversitetens forretning, det er ikke 

længere enkeltpersoner, der tjener kassen.” Gunnar Madsen, daglig leder af ROSA. 

 

Vi ser et felt, hvor tidligere tiders opdeling i fagområder eksempelvis booking, 

management, pladeselskab, liveproduktion er i opløsning. Alle fragmenter af 

branchen begynder at træde ind på hinandens fagområder for at finde 

indtjeningsmuligheder – det er diversitetens forretningsmodel, der skal tjenes penge 

på mange forskellige område, ikke bare ét kerneområde. Det skaber en generel 

utryghed og svarene er få omkring, hvordan fremtidens virksomhed i musikbranchen 

ser ud. Feltet er nu ved at reetablere sig selv men denne proces foregår trægt og er 

præget af, at feltet ikke har tradition for at omstille sig og skabe nye 

forretningsområder.  

 

”Det er en branche i vildrede, for ingen kan se så meget som to år frem i tiden, 

hvordan musikforbruget bliver. Hvis musikbranchen skal overleve, som vi kender den 

i dag, så er de jo nødt til at genopfinde sig selv og det er spørgsmålet om de kan det, 
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eller om vi kommer til at se en musikbranchen, der stadigvæk vil være der, men med 

et helt andet udseende end i dag.” Henrik Marstal, debattør og forfatter.  

Som det fremgår af beretningen om nutiden, så er den danske musikbranche et felt i 

forandring og et felt, der ikke har den store ide om, hvordan deres verden ser ud om 2-

5 år. Der er en stor grad af frit valg på alle hylder eftersom grænserne, for hvorledes 

en virksomhed i musikbranchen kan se ud, er opløste.  

Fremtiden (P) 
Med blik mod fremtidens musikbranche er der en overbevisning om, at branchens 

kerneydelser vil bestå som en eftertragtet serviceydelse, mens at den enkelte 

virksomhed i fremtiden vil indeholde flere traditionelt opdelte fagområder. 

”[Vores] kernekompetencer tror jeg altid, der vil være brug for, hvis du som band vil 

skille dig ud. Det er også det irriterende ved at arbejde her. Vi hedder jo et 

pladeselskab, jeg vil meget hellere kalde det et musikselskab – vi vil gerne være 

kulturformidler på en moderne måde, ikke bare et pladeselskab - vi er jo også 

bogforlag - og så har vi også andre indtægtskilder – det handler ikke bare om at sælge 

en masse plader. Vi har jo også booking. Og så snart der er et download hit, så er der 

også folk, der vil se det live.  Man kan ikke kun leve af at være booking eller label. 

Jeg tror, de der ting kommer til at smelte mere og mere sammen. Og det er jo ved at 

ske. Copenhagen Records har også Copenhagen Music og vi gør det. Det har været 

med til at ryste lidt op i branchen og der sker noget og folk begynder at tænke lidt 

anderledes” Christian Møller, A&R, Artpeople.  

Udfordringer ser der ud til at være nok af men spørgsmålet er, hvor fokus skal være. 

Det er der ikke et entydigt bud på, men et af flere bud fra branchen selv er større 

forståelse for og indsigt i brugerens oplevelse af og med branchens produktoutput. 

Branchens kendskab til og inddragelse af brugeren kan være en vej frem i en 

virkelighed, hvor brugeren har større direkte magt og indflydelse på markedet. 

Brugeren (P) 

Musikbranchen er dybt afhængig af slutbrugerne. Brugeren har altid været en aktiv 

medskaber af musikken som produkt, når man kigger på fankultur og den nødvendige 

deltagelse ved livekoncerter. Den digitale revolution og brugernes demokratisering af 
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adgangen til musik har i det seneste årti sat en ny dagsorden for musikbranchen. Den 

kan ikke længere tjene penge på samme måde som tidligere – dette ved branchen, 

men har alligevel svært ved at omstille sig. 

”Det er brugeren der bestemmer, så hvis vi ikke inddrager brugeren, så ender vi med 

at tabe, og tabe betyder, at der altid kommer nogle løsningsforslag, som en Piratbay, 

som er 100 gange smartere, hvis ikke vi forstår at fortolke det over i en 

forretningsmodel, så vil man som bruger anvende den, indtil vi kommer med noget, 

der er mindst ligeså smart, og så har vi selvfølgelig loven, hvor vi siger ophavsret.  

Brugerdreven innovation er den vej det kører i øjeblikket, brugerne er selv teknikere, 

der sidder og programmerer, og når der bliver skabt noget interessant teknologi 

indenfor musik området, så er det musikelskere, der sidder og laver det.” Søren Krogh 

Thomsen, direktør PLAYGROUND. 

 

Det er brugeren, der har sat dagsordenen i musikindustrien det seneste årti, hvilket 

blandt andet har medført et felt i frit fald og forandring. Industriens reaktion var 

antikampagner og løftede pegefingre. I dag er der større bevågenhed omkring 

brugerens rolle og de muligheder, der ligger i at involvere brugeren. En af grundene 

til at det ikke sker i større omfang er blandt andet at branchen ikke har de nødvendige 

ressourcer og kompetencer og ikke har den nødvendige forståelse af mulighederne i 

brugerdreven innovation. 

 

”Så derfor jo tættere samarbejde man kunne indgå om brugerdreven innovation, jo 

bedre. Problemet er ofte at brugerdreven innovationen i vores felt er sket ud fra en 

begejstring, som det er svært at lave en businesscase på, altså det er svært at skabe 

den entusiasme i et laboratorium. Jeg kan godt lide ideen om at lave musik til en stor 

legeplads, hvor man har lov til at prøve nogle forskellige ting af, og så på et eller 

andet tidspunkt i forløbet, så begynder man at bygge en forretningsmodel op. Det kan 

godt være at man som musikelsker kan få  lov at lave en applikation, hvor man har en 

testperiode på tre måneder, hvor man ikke skal betale en halv million til universal for 

at få lov til at bruge deres musik” Søren Krogh Thomsen, direktør PLAYGROUND. 

 

Der er en tendens i feltet til at betragte brugerne enten som brugere, der skal definere 

og skabe det næste tiltag i branchen, eller som brugerne, der skal serviceres til 
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overflod. Disse antagelser er ikke nødvendigvis forkerte, men det ser ud til at 

branchen hele tiden er et skridt bagefter brugeren og derfor har meget svært ved at 

finde ståsted og stabilitet: 

 

”Internt i branchen er der mange gode tiltag i gang i forhold til forbedring og 

innovation af administration og digitale løsninger men med hensyn til at være 

innovative i forhold til at få publikum engageret, så vil jeg sige at de bedste er 

Volcano og i høj grad Nephew, der har været aktive med at lave samarbejdsaftaler 

med wildcard og inddrage sit publikum på en helt anden måde […] Vi har dog i en 

bar snakket om, at det kunne være sjovt at booke et publikum ud til at band [...] Men 

der er meget innovation, der går tabt i små kontorer, der har for travlt, tror jeg. Dog er 

der er klar åbenhed for det.” Malthe Erbs, PDH Music. 

 

Opsummering (P) 

Fra vores interviews med nøgleaktører i den danske musikbranche kan vi skitsere 

nogle tendenser, som etablerer en diskurs eller style, som branchen arbejder under. 

Branchen står overfor en udfordring i at tilpasse sig helt nye markedsvilkår. Branchen 

søger at løse denne udfordring, men er presset af manglende ressourcer og hård intern 

konkurrence, hvor alle forsøger at tage markedsandele fra alle.  

Branchen har svært ved at positionere sig som den styrende faktor og har ladet 

initiativet være op til brugerne. Så længe det er brugerne, der sætter dagsordenen, og 

branchen blot kopierer og forsøger at overtage de produkter, som brugerne har 

udviklet, vil branchen konstant være et skridt bagefter.  

Branchen har forstået at brugeren skal tages alvorligt, hvilket for eksempel ses af 

branchens store fokus på forskellige medieplatforme og af forsøget på at give 

brugeren den letteste adgang til musikken. Denne strategi tager overordnet 

udgangspunkt i en praktisk funktionel service overfor brugerne. Men kender de nok til 

brugernes reelle adfærd med musik? 

 

Nu har vi et indblik i de professionelle aktørers praksis i denne arena, og vi ønsker 

som det næste at få indsigt i brugernes adfærd med musik. 
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Cultural	  Probes	  –	  indledende	  forståelse	  af	  brugerpraksis	  (S)	  
Vi har nu opnået indsigt i branchen, men modtagerne, altså de potentielle slutbrugerne 

af vores endnu ikke udviklede produkt, skal vi også vide mere om.  

Denne viden bidrager til at åbne feltets brugerside og vil, sammenholdt med indsigten 

fra brancheinterviews, give os et overblik over feltets praksisser på begge sider af 

bordet: hos den almene lytter og de professionelle aktører. Med disse indsigter kan vi 

bedre få blik for disharmonier og på sigt anomalier.  

 

Vi er åbne for de input, vi får fra brugerne. Vi forsøger at lytte åbent til dem og få 

dem til at tale frit jf. Kahanes anbefalinger. At gå til brugerne er også en af vores 

måder at handle i feltet på. Vi kontakter de nærmeste ”kunder” direkte og henter 

viden og feedback derfra. Vi er altså i felt 3 i modellen over den entrepreneurielle 

designproces. 

 

Hovedundersøgelsesspørgsmålene i undersøgelsen er: Hvad betyder musik for 

brugeren? Og hvordan bruger brugeren musik? Til dette formål benytter vi metoden 

Cultural Probes hentet fra designteori.  

Hvad er Cultural Probes? (S) 
Ideen med Cultural Probes er, at man udstyrer brugere med et eller flere simple 

redskaber, det kan eksempelvis være kombinationer af diktafoner, postkort, kameraer 

og dagbøger, som de bruger til selv at dokumentere adfærd, tanker, følelser og 

interaktioner omkring et givent emne, objekt eller begivenhed med. Undersøgeren 

udstikker en retning for emnet men redskaberne lægger op til, at brugeren 

dokumenterer frit og åbent om sine oplevelser (Gaver et al., 1999) 

 

Cultural Probes er en opåbnende øvelse, hvor vi får indsigt i de personlige aspekter af 

musikbrug og brugerens oplevelser med musik uden en forurenende indblanding fra 

vores side. Metoden giver mulighed for at fastholde et længere forløb med brugerne 

og få indblik i aspekter af deres hverdag, holdninger og værdier, som måske kan være 

svært at komme frem til ved et interview, spørgeskema eller traditionel etnografisk 

observation. Med Cultural Probes får vi et materiale, der er et aftryk af brugernes 

egne oplevelser og vinkler på vores undersøgelsesfelt. Metoden stimulerer ideelt set 

tanken og fanger oplevelser. Dette er givtigt for os, fordi brugeren bliver inspireret til 
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at reflektere over elementer, der ellers ville forblive skjulte. Metoden giver ikke 

objektive resultater men giver os indsigt i og fornemmelse for brugerens verden 

(Gaffney, 2006). Hver bruger fungerer som en sonde (probe) og på den måde får vi 

stikprøver af den hverdagslige adfærd og kulturelle praksis med musik. Vi samler 

stikprøverne og opnår dermed et stort materialekorpus.  

 

En at pointerne med Cultural Probes-øvelsen er, at vi kan tænke indsigterne ind i det 

endelig design. Vores viden om brugeren følger med os i de næste designfaser. Vi 

anerkender brugerne og værdsætter deres oplevelser, holdninger (jf. vore appreciative 

ambition). I sidste ende gør det også, at brugeren ikke er fremmed overfor designet. 

Han kan ”genkende” sig selv i det endelige løsningsforslag.   

Brugerundersøgelsen (S) 
Brugerundersøgelsen indbefattede 20 personer i alderen 24-63. Alle blev bedt om at 

skrive cirka en sides dagbog i 5-6 dage omhandlende deres oplevelser med musik. Vi 

ville beholde åbenheden og have brugeren til selv at være herre over, hvad han/hun 

lagde vægt på ved sine oplevelser, derfor er hovedspørgsmålet meget åbent: 

”Tænk på de situationer i dag (ude, hjemme, på arbejde) hvor du har været udsat for / 

lyttet til musik. Hvordan har du oplevet musik i dag?” 

Vores erfaringer fra tidligere i andre sammenhænge udførte Cultural Probes-

undersøgelser viser dog, at et åbent spørgsmål som ovenstående kan ”lamme” mange 

respondenter: Det kan være svært at skrive om sine oplevelser uden nogen anden 

angiven retning. Vi vedhæftede derfor nogle inspirations- og hjælpespørgsmål (se 

bilag 4). 

Resultater fra Cultural Probes (S) 
Undersøgelsen resulterede i ca. 50 siders dagbøger, hvori det fremgår at musik bruges 

på mange forskellige måder og opfylder mangfoldige behov hos brugeren. Vi 

analyserede og fortolkede os frem til, at musik har en lang række egenskaber. (se 

uddybende citatudtræk og analyse i bilag 5). 

 

En afgørende konklusion er, at musik sjældent bruges i sin rene form som ren lytning 

for lytningens egen skyld. Musik tillægges talrige individuelle betydninger og oftest 
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understøtter og intensiverer musikken andre formål: Eksempelvis signalement af 

smag og afsmag, stemningsopbygning, socialisering, sportslig præstation og nostalgi.  

Den store mængde af ytringer, fortællinger og personlige oplevelser, som vi nu har 

foreliggende, kan man fortolke med hjælp fra kulturelle strategier. De primære 

kulturelle strategier er ritualisering og relationering. (Citater er fra bilag 5) 

 

Ritualisering kommer til udtryk, når musik benyttes i transformationsfaser med 

henblik på at bringe noget (en situation, en stemning) fra et stadie til et andet og mere 

intenst stadie. Eksempelvis som optakt til en begivenhed:”…da vi trængte til at 

komme i koncerthumør satte vi Hot Chip på. Den virker hver gang.”. Eller som 

præstationsfremmende værktøj, hvor man har brug for at bevæge sig fra stilstand til 

bevægelse: ”zappede rundt efter noget musik, der kunne bruges til dans, da jeg 

bruger det som motionsform. Også hverdagsritualet, hvor situationer ophøjes til 

særligt vigtige, er udtalt hos mange. Eksempelvis morgener der starter med noget 

specielt musik og specielle dage der rundes af med særlige plader. Særligt bruges 

musik i hverdagen til at holde larm ude og skabe sit eget rum: ”jeg bruger musik hver 

dag på vej til arbejde. Det afleder opmærksomheden fra den kedelige cykeltur”. Og: 

”…ville ønske man kunne skrue mere op... får lyst til at synge med men folk kigger 

allerede mærkeligt fordi jeg ikke kan lade være at svinge lidt med... de skulle bare 

vide hvor skønt det er herinde i mit hoved lige nu..... er i en anden verden, måske 

skaber musikken et privat rum? 

 

Relationering er også en vigtig betydning ved musik. Herunder positionering, 

identitetsvedligeholdelse, fællesskab og social kommunikation samt vedligeholdelse 

af relationer. Eksempelvis de tætte bånd: ”Vi sludrer og lytter til The Doors. Jeg kan 

selv godt lide musikken, men det er særligt fordi han kom på besøg jeg satte det på. 

Tænker det minder ham om gode ungdomsår og på en eller anden måde er det for min 

bror og mig en fælles platform.”  Ens personlige fortid (identitet), som man deler med 

andre, er også præsent i musikbrug: ”…meget mærkværdigt egentlig, men det er 

efterhånden blevet ’vores’ plade.” Og: ”Minder og musik hænger uløseligt sammen. 

Vi hører i lang tid musik med ironisk distance – 1990’er retro fra vores spæde 

ungdom” Identitets-forståelse i forhold til andre via musik er også væsentlig. ”Andres 

musikpræferencer er klart fordomsfremkaldende, de kan både skabe interesse for 

personen eller frastøde mig”. Ydermere er musik et smagsfællesskab, der binder en 
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gruppe sammen: ”Fælles musikalske referencer er i høj grad en socialitetsfaktor i 

vores bekendtskab og noget, der var med til at skabe umiddelbar sympati ved det 

første møde.”  

Opsummering (S) 
Vi har opnået viden om brugernes mangfoldige oplevelser og praksisser med musik. 

Vi har lagt vægt på de positive erfaringer, brugerne har med musik og vi har fået en 

fornemmelse af, hvordan musik bruges og opleves. De kulturelle strategier er en 

oplevelsesøkonomisk forståelsesramme, men vi har også opnået en lang række andre 

brugerindsigter, der ikke så let lader sig kategorisere i et oplevelsesøkonomisk 

begrebsapparat, hvilket også fremgår af bilag 5.  

 

Med erfaringerne fra Cultural Probes samt brancheundersøgelsen er vores samlede 

mængde af midler øget. Vi ved nu flere og andre ting og kan mere og andet end før og 

vi kan nu begynde at nærme os nogle disharmonier.  

 

Partnerskabsindgåelse,	  disharmonier	  og	  anomali	  (S)	  
Vi kan på baggrund af vores kvalitative brancheinterviews se, at branchen har et stort 

fokus på arenaens kerneprodukt, musikken. De fokuserer meget på det medie, 

musikken formidles via og hvorledes og hvor let brugeren har adgang til dette medie. 

Vi har set, at musikbranchens brugerperspektiv i høj grad handler om tilgængelighed 

og teknologi, samt at deres forståelse for brugerinvolvering ofte handler om 

overtagelse og kapitalisering af brugerskabte produkter. Musikbranchens 

brugerindsigt hvad angår emotionelle og affektive aspekter ved musik er i det hele 

taget begrænset.  

På baggrund af Cultural Probes-undersøgelsen har vi set, at brugere har en lang række 

måder at bruge og opleve musik på. Musik er mere end digitale løsninger og 

tilgængelighed. Og musik er mere end kunst. Der udfolder sig mange kulturelle 

praksisser – hverdagslige og ekstraordinære – omkring musik.  

I disse to konklusioner kan vi se en disharmoni mellem brugerpraksis og 

brancheadfærd, hvilket vi betragter som et grundlag for en anomali.  
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Vores disharmoni: 

Musikbranchen tænker kun funktionelle brugerbehov ind i deres produkter. Brugernes 

mangfoldige betydningstillæggelser, brug og kulturelle samt kreative praksisser i 

forbindelse med musik har ikke fokus. 

Disharmonien fortæller os, at vi skal forstå brugerne endnu bedre og komme endnu 

tættere på deres praksis og deres behov, samtidig med at vi skal åbne branchens øjne 

for denne retning.  

Vi ser innovationsmuligheder i forhold til at skabe en materialitet (en service eller 

produkt), der imødekommer den praksis, der er i verden, i modsætning til den 

nuværende strategi, hvor brugeren opfattes mere statisk. Vi kan med fordel udforske 

brugerens adfærd og deres behovsdækkelse med musik med henblik på at forstå 

præmisserne for at udvikle nye produkter, services og oplevelser. Hvis vi ved mere 

om brugerne og deres behov og deres praksis kan vi også bedre understøtte, og 

intensivere deres oplevelser.  

Volcano commitment og deres disharmoni (S) 
På nuværende tidspunkt i processen har vi endnu ikke opnået commitment fra 

Volcano. Muligheden for at opnå dette afgørende tilsagn opstår, da Volcano møder os 

med en specifik problemstilling – deres egen disharmoni, som de ser en mulighed i, at 

vi alle arbejder videre med. Disharmoni fremlagt af Volcano er som følger: 

 

I dag tager BilletNet og andre billetadministratorer på Internettet et fast gebyr på 20 

kr. pr. solgte billet. Men eksempelvis da bandet Nephew annoncerede deres 

forårstour via deres nyhedsbrev, som de sendte ud til alle deres tilmeldte fans, solgte 

de 6000 billetter på én dag. Det tjente BilletNet 6000x20 kr. på uden yderligere 

arbejde end at stille en rent funktionelt platform til rådighed. I dag muliggør 

teknologien at Volcano selv kan administrere og udbyde billetsalg, så hvorfor ikke 

tjene de 120.000 kr. selv og bruge dem på at skabe en bedre oplevelse? 

 

Denne situation betød, at vi måtte tage et kort ophold og revurdere vores proces og 

stille os selv spørgsmålet. Kan vi bibeholde vores ønske om en entrepreneuriel og 

opåbnende proces i denne arena, hvis vi indtræder i Volcanos problemstilling? Og kan 
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vores egen lokaliserede disharmoni tilgodeses? Vi skal sikre os, at vi ikke bliver låst 

fast i en kausal tænkning, selvom vi går med på et konkret problem.  

 

Vi ser potentialet i at fortsætte vores entrepreneurielle arbejde, sådan som effectuation 

og disclosing anbefaler det, men med dette nye input fra Volcano som en guideline. 

Vi tilpasser vores proces til en konkret virkelighed og tager imod det uforudsete og 

vender det til noget positivt (jf. Sarasvathys handlingsprincipper). Vi kan tage imod 

Volcanos disharmoni, men vi skal samtidigt beholde den disharmoni, vi har 

lokaliseret i vores arbejde med branchen og brugerne. Vores proces møder 

virkelighedens betingelser, men vi møder stadig virkeligheden entrepreneurielt og 

appreciativt. Volcanos disharmoni betragter vi ikke som et problem, men som et nyt 

mål. Og de kan tilføre os nye midler. Vi rykker derfor tilbage i vores model og skal 

overveje hvad vi nu kan i vores arena. Før vi vender tilbage til det, præsenterer vi 

Volcano, som vi undervejs i processen har interviewet hver i sær. 

Volcano – afklaring af midler (S) 
Kernen i Volcano består af en tidligere koncertarrangør, to tidligere 

pladeselskabsejere og en musiker fra det danske band Nephew, der desuden er 

tidligere musikeksportchef. Alle kender hinanden fra tidligere samarbejder og alle har 

erfaringer med management fra tidligere ansættelser og egne virksomheder. Selskabet 

blev dannet 2008 ud fra visionen om, at management var vejen frem i musikbranchen 

og at de kunne skabe en forbedrende forskel på markedet, men at det krævede flere 

mennesker og flere kompetencer (bilag 6). 

 

Volcanos vision er ikke blot at være et dansk management men at være et 

internationalt musikbureau med mange forskellige forretningsområder bredt i 

musikbranchen. De vil gerne udvikle hele musikbranchen og har mål om at sætte 

dagsordenen og vedligeholde deres position som first mover herhjemme. I fremtiden 

tænker de blandt andet på også at varetage pladeselskabsfunktioner og 

bookingarbejde. Fundamentet er management som i forvejen er et bindeled mellem 

kunstneren og de fleste andre aktører i branchen. Disse kompetencer og det gode ry 

giver dem en stor berøringsflade samt respekt og troværdighed både overfor bands og 

i branchen.  
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Virksomheden har en række erfaringer og kompetencer at trække på i forhold til 

udvikling, blandt andet indenfor iværksætteri, eventmaking, undervisning, 

fundraising, musikeksport, booking og pladeselskabsdrift. Volcano har desuden en 

ledelses- og organisationsudviklingskonsulent tilknyttet. Han arbejder indadtil med 

styrkelse af Volcano som virksomhed men ligeså vigtigt og unikt i dansk 

sammenhæng arbejder han også direkte med bands. Et anden unik aspekt for et dansk 

management er, at Volcano har en sponsorekspert tilknyttet. Det har allerede nu 

resulteret i store kampagner og aftaler eksempelvis mellem DSB wildcard og Nephew 

samt Kashmir og Royal Unibrew. Volcano har desuden tætte relationer til 

webudviklere og digitale innovationsfirmaer. 

 

Indsigten i Volcano bidrager til projektets samlede kompetencekorpus. Afklaringen af 

de fælles midler samt indsigten i deres visioner og ønsker målretter vores arbejde i 

retning af Volcanos verden. Designet kan vi bedre målrette, når vi ved, hvad Volcano 

- som jo i sidste ende skal implementere det - står for. Som udgangspunkt kan vi 

konstatere, at Volcano er en virksomhed der indeholder rigtig mange forskellige 

kompetencer. Men i den disharmoni de selv har fremlagt, ligger der implicit også en 

ansporing af hvilke midler, vi skal fokusere på i det videre forløb. Billetkøbet er 

starten på en koncertbegivenhed, og derfor vælger vi, at anse de primære midler som 

Volcano tilfører processen, som værende i deres egenskab af en platform for 

livevirksomhed og eventmaking - begge kompetencer som står stærkt i virksomheden. 

Desuden vil vi løbende søge at indarbejde muligheden for at understøtte yderligere 

andre af Volcanos midler i forløbet, hvis muligheden skulle opstå. Når vi arbejder på 

den måde, burde designet også blive relevant for Volcano at implementere i deres 

virksomhed og i deres hverdag. 

 

Interviewene med de ansatte har desuden bidraget til at opbygge tillid medarbejdere 

og os imellem. Det er vigtigt, når man arbejder appreciativt, at parterne kender og 

respekterer hinanden; lytter til og taler med hinanden. I interviewene lagde vi meget 

vægt på den uformelle dialog, hvor vi udvekslede vores fælles erfaringer og 

oplevelser. Det er vigtig, at vi lærer hinandens verden at kende, for det er ikke blot os, 

der gennemfører en entrepreneuriel proces: Vi gør det med dem. 
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Volcanodisharmoni og vores disharmoni – anomalien (S) 

Hvis man lægger de to disharmonier sammen mødes vores verden med Volcanos 

verden. Det er som nævnt vigtigt, at vi kan holde fast i vores egen disharmoni, når vi 

vurderer, hvad vi kan. Vi skal fortsat udforske brugernes praksis med musik.  

Volcano så muligheder i selv at udbyde billetten i deres eget system, og kom med 

dette oplæg i forhold til deres disharmoni: ”Hvis vi laver en [web]side, der giver 

bedre oplevelser for forbrugeren end de virkeligt kedelige sider, der er nu, når han er 

inde at købe billetten, og folk synes det er en bedre service, de får, så kan vi måske 

også skabe mere økonomi, udover de 20 kroner i gebyr, som vi så ikke smider efter 

BilletNet. Vi kan sælge andre ting samtidig, der læner sig op ad koncerten, fx koncert 

dvd’er”. (telefonsamtale m. Krisian Riis. 6. Marts 2010) 

  

Vores disharmoni tænkt sammen med Volcanos disharmoni giver tilsammen dette 

projekts overordnede anomali: 

I dag er billetkøbsoplevelse en ren funktionsydelse, som består i en praktisk adgang 

til at købe billetten og modtage den. Brugernes andre behov samt kulturelle og 

kreative praksisser findes ikke i billetkøbsoplevelsen. 

Vi ser her et strategisk vindue for innovation i denne anomali samt oplægget fra 

Volcano. Billetkøbssituationen kan med fordel forbedres via indsigt i brugerens 

kulturelle praksis vedrørende musik. I en forbedring og udvidelse af 

billetkøbsoplevelsen ser vi potentialer i at tilbyde tillægsydelser, nye og andre 

produkter i forbindelse med billetkøbet, hvilket kan generere mersalg. Disse 

produkter skal imødekomme brugernes kulturelle praksisser med musik. Vi kan med 

vores midler undersøge brugerbehov endnu nærmere samt dvæle ved og kvalificere 

anomalien. I forhold til Volcanos oplæg om en billetkøbsplatform, har de selv 

kompetencer til at lave sådan en i kraft af deres netværk. Og vores kompetencer kan 

åbne op for, hvilket indhold en sådan kan have.  

Vores udfordring ligger nu i at holde fast i vores ønske om at arbejde med 

effectuation og disclosing samt bibeholde vores appreciative ambition, samtidigt med 

åbner op for anomaliens implikationer. Dette følger i de næste kapitler.  
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Kap	  5	  –	  anomalien	  udfordres	  (S)	  	  
 

Dette kapitel beskriver første fase i processen efter etableringen af anomalien, som 

har  projektudgangspunkt i brugerpraksis og billetkøbsoplevelsen. Vi har altså igen 

gennemgået felt 1 og 2 i modellen for den entrepreneurielle designproces: Vi har nye 

midler og mål og vi har afklaret, hvad vi nu kan gøre i vores felt nemlig, at arbejde 

med anomalien. Vores grundlag for anomalien skal vi nu bearbejde og dyrke – vi skal 

holde fast i anomalien og lade den gennemsyre alle procesaktiviteter (jf. Spinosa et 

al.) Vi skal manifestere anomalien i verden ved at formidle den og skabe konsensus 

for at den reelt er en anomali. Dette gør vi igennem brugerworkshops og workshops 

med Volcano. Vi bevæger os derfor ud i verden igen og til felt 3 i vores model for den 

entrepreneurielle designproces. 

 

Kapitlet præsenterer først ’oplevelsens struktur’, som vi indfører som værktøj til at 

dyrke anomalien med. Før vi involverer Volcano og brugere, må vi en tur i 

designkælderen og undersøge, hvad en koncertoplevelse og et billetkøb egentlig 

indebærer og finde værktøjer til at åbne anomalien op med. Oplevelsens struktur 

følger os i resten af projektet. Efter præsentationen følger en redegørelse og analyse af 

den første workshop med Volcano og til sidst den første workshop med brugeren.  

	  
Oplevelsens	  struktur	  (S)	  
En oplevelse består ifølge forfatterne til bogen Følelsesfabrikken (Lund et al. 2005) af 

et hændelsesforløb bestående af en begyndelse, et midterstykke og en slutning. 

Termerne fra fortællingen er ikke uvæsentlig. Pointen er nemlig, at oplevelsen først er 

en oplevelse, idet forløbet genfortælles. De mange oplevelser, som er indeholdt i 

forløbet, udgør kombineret en samlet oplevelse, når de tilsammen konsoliderer sig 

som en oplevelse i den efterfølgende bearbejdning: den personlige fortælling.  

 

Argumentet er, at det, som ikke genfortælles, netop ikke er værd at genfortælle og 

anses som triviel erfaring, der ikke kvalificerer sig om mindeværdig oplevelse hos 
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individet. Ureflekterede erfaringer er ikke oplevelser. En oplevelse anskues således 

som en ”fortællende organisering af et erfaringsmateriale” (ibid.32) 

 

”Definitionen indebærer på den ene side, at et hvilket som helst erfaringsmateriale 

kan være forlæg for en oplevelse. En tur i et shoppingcenter, en naturoplevelse, en 

rejse…på den anden side indebærer den, at hvis erfaringsmaterialet ikke bliver 

gengivet som fortælling, er der ikke tale om en hel og unik oplevelse” (ibid). 

 

Pointen er, at det er individets egen betydningstillæggelse og deraf følgende 

reflekterede gengivelse (for sig selv eller for andre), der afgør, om erfaringen træder 

frem som oplevelse. Den ureflekterede erfaring er udefineret og falder sammen med 

alle de andre erfaringer, vi har hver dag og den tillægges derfor ingen betydning; 

betydningstillæggelse er jo netop en refleksion over ens erfaringer. Det afgørende er, 

at ”der ofres særlig energi på det (det erfarede), og om det gøres til noget særligt” 

(Jantzen, 2007 116). Først når det træder frem som særligt, er erfaringen en oplevelse.  

 

Bærenholdt & Sundbo sekunderer og argumenter for, at når man har oplevet en 

begivenhed, vil man ofte afstemme betydningen af den i forhold til forventninger og 

relatere til andres erfaringer, erindringer og meninger. Man evaluerer og skaber sig 

bagefter en samlet fortælling, der udgør oplevelsen. ”Hele dette kompleks af 

forventninger, pirringer […] bearbejdning og snak før, under og efter hændelsen er 

væsentlige komponenter i den samlede oplevelse” (Bærenholdt & Sundbo 2008, 44) 

 

Vi kan eksemplificere oplevelsens struktur med et alment eksempel: ferien. Efter 

overvejelser om destination og ferieform indgås handlen med en rejsearrangør. Dette 

er begyndelsen. Herefter går der en rum tid inden afrejse, hvori der foregår 

rejseforberedelse og forventning opbygges. Tiden mellem indgangen i flyet til ugen 

efter, hvor man træder ud igen, udgør forløbets midterdel. Dette er selve 

begivenheden. På rejsen har man indsamlet en lang række erfaringer. Man har oplevet 

mange ting og ens individuelle sindelag, præferencer og forventninger bestemmer, 

hvilke der er værd at skrive hjem om; hvilke der er betydningsfulde og kvalificerer sig 

som oplevelser. I tiden efter hjemkomsten genfortælles de mindeværdige erfaringer i 

et erindringsarbejde, og man danner hermed en ordnet fortælling, hvilket udgør den 

samlede oplevelse. Indenfor turisme sker det ofte ved hjælp fra fotografier, souvenirs 
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og lignende. Denne tid efter rejsen er forløbets slutning, hvori den samlede oplevelse 

bliver til.  

Oplevelsens struktur som åbning til anomalien (S) 
Oplevelsesstrukturen er anvendelig for os som værktøj, da den er generel. Den kan 

således også gælde for koncertoplevelsen, som billetkøbet relaterer til. Strukturens 

almenhed gør den også anvendelig som krydsapproprieringsværktøj: Erfaringer med 

praksisser fra andre arenaer, fx ferien, kan hentes ind og inspirere i vores arena. 

 

At købe billet kan man se som en forventningsindstiftende handling. Nu ved man, at 

man skal afsted, og man kan nu først for alvor begynde at glæde sig. Billetkøbet er et 

tidligt møde med den egentlige begivenhed og handlingen er den første direkte 

berøring med den fremtidige oplevelse. Billetkøbet sætter derfor hele 

hændelsesforløbet i gang. En rum tid senere indtræffer begivenheden ”koncert” og 

efter denne kommer erindringen (slutningen). Herefter danner den samlede oplevelse 

sig som det organiserede erfaringsmateriale, hvor nogle ting træder frem som 

oplevelser, mens andre ting fortaber sig som erfaring.  

 

Produktfokus er i øjeblikket i høj grad på på selve begivenheden, altså oplevelsens 

midterdel: Det som billetten er et direkte link til. Der er arbejdes ikke systematisk 

med oplevelsesprodukter fra afsendersiden imellem begyndelse og begivenhed og 

mellem begivenhed og slutning. Med andre ord: der er ikke noget til forventingen og 

til erindringen. 

 

Ved at arbejde med oplevelsen som en struktur bestående af forventning, begivenhed 

og erindring, hvori der indgår nogle deloplevelser, ser vi et åbent mulighedsrum for at 

udvikle oplevelser og skabe merværdi ved en koncertoplevelse. Spørgsmålene er: kan 

man intensivere linket mellem billetkøb og koncert og indtænke oplevelsesprodukter 

ind i denne fase og pirre forventningen? Hvordan kan man intensivere forløbet efter 

hovedoplevelsen og således styrke og forlænge den samlede oplevelse?  
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FORVENTNING 
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BEGIVENHED 
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!
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Vi arbejder ud fra den grundlæggende struktur som vist i figur 7 nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 
figur 7: oplevelsens struktur 

 

Før vi undersøger disse spørgsmål, har vi brug for at vide, hvad der sker, hvilke 

praksisser der foregår i forbindelse med koncerter og i de tidsrum, der er før og efter. 

Samt hvad oplevelsen forstået som forventing-begivenhed-erindring inderbærer i 

andre arenaer. Det vil vi på forskellig vis undersøge i dette og næste kapitel. 

 

Volcano	  workshop	  I	  og	  mindsettet	  for	  oplevelsesstrukturen	  (P)	  
Denne første workshop med Volcano er udviklet som en appreciativ øvelse bygget på 

krydsappropriering: En associationsleg hvor deltagerens egne oplevelser og erfaringer 

sættes i spil.  

 

Der er en udfordring i denne fase, hvor vi for første gang mødes med vores 

samarbejdspartner for alvor, hvor ’for alvor’ skal forstås som vores første udveksling 

med Volcano som samlet enhed samt repræsentanter fra deres netværk (Christian 

Schwarz Lausten fra det digitale innovationsfirmaet Seismonaut og Webudvikler 

Morten Wulff). Denne udfordring består i at arbejde opåbnende og sørge for en god 

kommunikation og dialog; dette dels i forhold til vores appreciative agenda, dels at vi 

som entrepreneurer skal arbejde med at forstå de praksisser, der er i vores felt og dels 

for at opbygge tillid imellem os og Volcano. Dette er vores første chance for at opnå 

accept fra og samarbejde med hele Volcano. Desuden skal vi arbejde opåbnende for at 

kunne bibeholde evnen til analytisk at betragte vores anomali fra alle sider og endnu 

ikke tænke i løsninger. Et løsningsforslag så tidligt i processen vil fjerne fokus fra den 

undren som Spinosa et al. understreger er afgørende for at kunne arbejde med 

anomalien. 
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Denne workshop er også en udveksling af fælles midler; den viden, de ressourcer og 

kompetencer som Volcano sidder inde med i sammenspil med vores. Dette er ganske 

afgørende, fordi det er i denne udveksling, at vi danner os et billede af, hvordan vi kan 

udvikle os i fællesskab, og sammen bevæge os fra tradition til transcendens. Sidst 

men ikke mindst er en del af udfordringen også at blive enige om, at anomalien reelt 

eksisterer, således at alle involverede kan se grund til at ændre praksis. 

Volcanos opåbnende adfærd (P) 
I workshoppen satte vi fokus på strukturen i oplevelsen. Dette skulle bane vejen for at 

udbygge billetkøbet med andre oplevelsesprodukter som tager udgangspunkt i 

brugernes kulturelle og kreative praksisser og i sidste ende forstærke den samlede 

koncertoplevelse. Hvordan brugeren rent praktisk skal få adgang til billetkøbet, for 

eksempel via nettet, vælger vi ikke at fokusere på, da vi ved at Volcanos netværk har 

den nødvendige teknologiske ekspertise til at udvikle en sådan platform. Vores fokus 

er på brugerpraksis, oplevelser og oplevelsesstruktur og på hvad vi kan tilføre 

koncertoplevelser af oplevelsesintensiverende tiltag. 

Workshoppens første del var en præsentationsrunde af alle tilstedeværende og en 

generel snak i den forsamlede gruppe, hvor baggrunden for og ønskerne til 

samarbejdet blev diskuteret. Alle blev derved sat ind i problematikken men for ikke at 

blive for løsningsorienterede og fokuserede på Volcanos eget idéoplæg valgte vi at 

træde et skridt tilbage og starte med at arbejde med et mindset, nemlig at tænke i 

oplevelsesstrukturen; forventning – begivenhed – erindring. I workshoppen med 

Volcano brugte vi en tilgang inspireret af PD, hvor sammenspil og gensidig læring 

mellem os som entrepreneurielle designere og Volcano som aktørerne i feltet er 

omdrejningspunktet. 

Hensigten var at deltagerne med udgangspunkt i deres egen erfaring kunne komme 

ind i mindsettet. Vi bad dem tænke på oplevelser af enhver art, der har haft det 

nævnte oplevelsesforløb og særligt sammenhængen mellem delene i strukturen, 

konktekstens betydning og genstande eller handlinger, der tricker erindring eller 

forventning. Grunden til at vi beder dem om at genkalde kontekst, genstande og 

handlinger skyldes, at vi igennem disse kan tydeliggøre, hvordan mennesker 

producerer særlige betydninger ind i eksempelvis et fotografi, som repræsenterer en 

særlig tid i vores liv. Hvis Volcano ud fra egne erfaringer kunne sætte sig ind i dette, 
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var håbet, at de i sidste ende også kunne se, at man kan understøtte denne 

betydningsproduktion via forskellige tiltag. Derved åbner de selv op for nye 

perspektiver i forhold til deres egen profession. Derfor skulle det være en selvoplevet 

begivenhed, så deltagerne bedst muligt kunne relatere til det og dermed lette 

muligheden for at arbejde med mindsettet.  

Vi valgte at lægge et benspænd: Oplevelsen måtte ikke have noget med musik at gøre, 

for ideen er netop senere at låne fra andre oplevelser i andre felter, at åbne op for 

mulighederne i koncertoplevelsen ved at lokalisere, hvad oplevelsesstrukturen 

indeholder i andre arenaer. Jf. Spinosa et al. krydsapproprierer vi således praksisser 

fra et andet disclosive space. En gennemgang af forløbet i Volcano workshop I kan 

læses i bilag 7. 

Deltageren kom op med begivenhederne rejser, bilkøb, museumsbesøg, Champions 

League finale og fødsel. Fælles for begivenhederne var, at de involverede tætte 

relationer, krævede meget engagement eller ligefrem en arbejdsindsats og at ting i 

hverdagen minder dem om begivenheden. Disse ting er det, vi som 

kulturproducerende aktører indlejrer betydning i - vi encoder en særlig mening. 

Eksempelvis kan lyde, billeder, logoer mobilisere en forventningens glæde om et 

forestående bilkøb og samme lyd, billede og logo kan i erfaringsdannelsen efter 

bilkøbet aktivere minder, der hensætter individet til hin begivenhed. Se bilag 8 for en 

oversigt over øvelsens output. 

 
Resultatet af Volcano workshop I (P) 

 

Selve øvelsen i at arbejde med oplevelsesstrukturen og derigennem få Volcanos øjne 

op for, at der knytter sig en lang række praksisser til en konkret begivenhed både i 

tiden før via forventning og efter via erindringen lykkedes. Det aflæser vi umiddelbart 

i deltagernes ivrighed efter at komme i gang med at brainstorme idéer ud fra den 

nyligt overståede workshop og det var tydeligt, at de forsøgte at ”oversætte” deres 

ikke-musikrelaterede oplevelser til en koncertoplevelse. For eksempel kunne 

kampprogrammet, som man kender det fra en fodboldkamp, oversættes til 

koncertoplevelsen som en oversigt over hvad, der skal ske i løbet af 

koncertbegivenheden, hvem der står bag, hvad de kreative idéer bag indeholder etc. 
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Eller idéen om at iscenesætte udvekslingen af brugernes private koncertbilleder efter 

koncerten, som var det feriebilleder man viser frem for familien.  

I denne sammenhæng skal det nævnes, at denne idébrainstorm strider imod vores 

ønske om endnu ikke at tænke løsningsorienteret og bibeholde en forundring for 

anomalien; det er en erfaring, vi må gøre os i forholdet mellem et akademisk teoretisk 

ønske, der møder en virkelighed, hvor aktørerne er vant til at arbejde hurtigt fra idé til 

løsninger og implementering. Derfor gør vi heller ikke mere ud af det direkte output 

af denne workshop, men hæfter os ved at Volcanos efterfølgende respons fortæller os 

at workshoppen har formået at integrere et mindset hos dem omhandlende 

oplevelsesstrukturen. Det var det, vi ønskede at bidrage med i denne workshop. Vi 

står således tilbage med en vellykket første udveksling af viden mellem os og 

Volcano, som vi tager med tilbage i designkælderen med henblik på at forberede 

vores følgende brugerworkshop I. 

Brugerworkshop	  I	  –	  oplevelser	  omkring	  liveevents	  (S) 
Som led i dyrkelsen af anomalien og ’projekt: billetkøbsoplevelsen’ har vi brug for 

mere specifik viden om brugerens adfærd i forbindelse med koncertoplevelsen både 

før, under og efter. Vores fokus er ikke på koncerten som sådan, det som sker på 

scenen. Vores projekt handler derimod om brugerne og deres praksis omkring 

livemusik. Billetkøbet indleder netop brugerens oplevelsesforløb og vi ser muligheder 

i at intensivere dette. En indsigt i brugerens behov søger vi at opnå i en 

brugerworkshop baseret på Inspiration Cards. Workshoppen bygger videre på 

indsigter fra den første brugerundersøgelse med Cultural Probes samt Volcano 

workshop I. Vi har allerede undersøgt generel praksis omkring musik; nu snævrer vi 

feltet ind og undersøger mere konkret brugerpraksis i forhold til koncertevents ud fra 

oplevelsesstrukturen.  

Workshoppens fremgangsmåde (S): 
Workshoppen havde to dele og var sat op som et samtalerum mellem otte brugere m/k 

i alderen 23-36.  

 

Før den egentlige workshop introducerede vi dem til vores projekt i strukturen 

forventning, begivenhed, erindring. Formålet var at sætte dem ind i vores mindset og 

derved også hurtigt få en fornemmelse af om brugerne kunne følge vores tankegang 
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og se sig selv i oplevelsesstrukturen. Dette ville også sikre en bedre dialog i selve 

workshoppen, da vi her skaber et fælles udgangspunkt for samtale: et tredje rum, som 

omtalt i kapitel 2.  

 

Første del skulle danne et nutidsscenarie. Brugerne skulle udveksle oplevelser - før, 

under og efter - med koncertoplevelsen. Herigennem var det også ønsket at lokalisere 

touchpoints: hvor, hvornår, hvordan, med hvem osv. foregår disse berøringsflader 

med koncertoplevelsen. Berøringsflader eller touchpoints er momenter i 

oplevelsesstrukturen, som linker til den ønskede hovedoplevelse (koncerten). 

Eksempelvis er billetkøbet et af de første berøringer, man har med den fremtidige 

begivenhed.  

 

Anden del skulle danne fremtidsscenarier og var samtidig en approprieringsfase. Her 

skulle brugerne krydsappropriere med praksisformer fra andre arenaer. De netop 

udvekslede deloplevelser/touchpoints med livevents skulle vi her bearbejde kreativt, 

omforme og udfordre ved hjælp af inspirationskort, der repræsenterer andre arenaer.  

Del 1 – åbning af brugernes adfærd (S)  
For at komme i gang og inspirere til samtale og erfaringsudveksling delte vi 30 ord på 

papir ud på bordet. Ord som soundtrack, længsel, indlevelse, koncerthumør, 

anerkendelse, fællesskab, fordom, minder, smag, street cred og identitet. Disse ord var 

ikke tilfældige, men ord og begreber, der var gennemgående fra vores første møde 

med brugerne – i musikdagbøgerne – dvs. ord, der betegner en mere almen og daglig 

adfærd og oplevelse med musik, som vi her ønskede at tænke ind i en mere specifik 

musikoplevelsesramme, nemlig koncertoplevelsen. 

 

Ordene understreger de erfaringer vi fik fra Cultural Probes og relaterer til pointerne 

om relationering, ritualisering, nostalgi, identitetsdannelse og fællesskab. Pointen er, 

at brugerne skal kunne ”genkende” sig selv i og relatere til de foreviste begreber. 

Dette skulle ideelt set skabe større indlevelse og pirre brugernes følelser. 

Adfærden, følelserne, erfaringerne; de kulturelle praksisser og touchpoints blev nu 

diskuteret i relation til brugernes egne oplevelser. En vigtig pointe var, at alle slags 

koncertoplevelser skulle diskuteres. Store stadionkoncerter og mindre 

undergrundskoncerter. Det var vigtigt, fordi vi her stadig åbner feltet op: 
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forventninger og erindringer til livekoncerter varierer naturligvis alt efter liveeventens 

karakter og individets egen indstilling.  

 

Koncertpraksis (S) 
Det grundlæggende fra workshoppen om brugernes praksis ligger ikke langt fra 

indsigterne fra Cultural Probes. Baggrunden for brugernes kulturelle praksis er 

identitetsopbygning, positionering, fællesskab, social kommunikation og ritualet. Alle 

er tæt forbundet (se bilag 9 for en sammenfatning) 

 

Det handler i høj grad om fællesskab: det er meget sjældent man tager til koncert 

alene. Det er noget, man ønsker at dele med sine nærmeste venner og i større 

vennegrupper. Typisk for oplevelsesforløbet er desuden, at man mødes med vennerne 

inden koncerten og varmer op med musikken af kunstneren eller anden musik, som 

sætter selskabet i stemning og sammen tager derfra. Ofte opstemt og ofte med lyst til 

blive hængende, eller tage videre ud, før man tager hjem. Heraf kan man aflæse en 

ritualstruktur, der minder meget om ”oplevelsens struktur”: Der er en initial fase før 

eventen, hvor selskabet varmer op og forbereder sig på forskellig vis 

(seperationsriter), hernæst er en liminal fase, selve begivenheden, der måske/måske 

ikke skaber en forandring (en ”stor” oplevelse) hos individet. Til sidst er udfasningen, 

man bearbejder den hændte begivenhed og bliver ofte på stedet for at vurdere det 

hændte, før man tager videre eller hjem (reintegrationsriter).   

 

Koncerter foregår desuden i en offentlig setting og der bliver lagt vægt på det 

overordnede fællesskab, man træder ind på koncertstedet: det, man deler med de 

andre koncertgængere. Dette kan man se som identitetsopbygning via smag: Man 

tilhører (og går ind i) en bestemt kultur eller subkultur, som man har et 

smagsfællesskab med. Netop fordi de andre har samme smag, bekræftes man i sin 

egen ”gode” smag. Herunder er der tilkendegivelser af vigtigheden i at være ”til de 

rigtige koncerter”. Det kan man aflæse som en positionering i forhold til dem, der 

ikke er der, idet man viser og bekræfter sit tilhørsforhold til en bestemt (sub)kultur. 

Hermed opbygger man også, indenfor den respektive kultur, både kulturel og social 

kapital. I samme boldgade blev det diskuteret, at det var ”fedt at være den første”. At 

man selv finder frem til en koncert med et ukendt band, eventuelt i udlandet, for så at 
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kunne anbefale andre at opsøge det. Det giver status som vidende og insider: man 

positionerer sig som ”first mover” og øger herved sin kulturelle kapital.  Omvendt 

sætter brugerne meget tillid til disse anbefalinger fra venner og opsøger ofte koncerter 

på den baggrund.  

 

Brugernes berøring med koncertoplevelsen – touchpoints (S) 
 
Medieomtale, plakater, annoncering, personlige invitationer, billetkøbet, aftaler med 

venner (inkl. logistik), anmeldelser fra andre koncerter, samtaler, playlister, forfester, 

anbefalinger fra venner, efterfester, youtube-klip, genlytning af gamle eller helt nye 

plader. Disse er forskellige berøringsflader, man har med begivenheden. Det er 

stederne, hvor der opbygges forventning og dyrkes erindring. Her berører man den 

fremtidige begivenheden eller den overståede begivenhed og her udspiller 

praksisserne sig.  

 

Eksempelvis, når brugere poster youtube-klip på facebook, så kommunikerer de deres 

smag og (sub)kulturelle fællesskab. Eller når man selv laver en playliste til forfesten, 

så forbereder man den indledende fase i ritualet. Dette gør sig også gældende, hvis 

man lytter op på plader med bandet eller læser anmeldelser fra andre koncerter. Det er 

en del af den initiale forberedelsesfase, som man praktiserer. Det samme kan man sige 

om den fysiske billet, som mange har hængende på køleskabet i tiden før koncerten.  

Det er også en kommunikationsform, hvor man signalerer sin smag overfor 

besøgende og samtidig dagligt mindes om og glædes ved den forestående begivenhed. 

Ofte gemmes billetten, og man mindes derved om den foregåede begivenhed og 

signalerer dermed også at ”man var der”.  

Del 2  - design inspiration (S) 
I workshoppens anden del delte vi en række billeder (Inspiration Cards) ud 

repræsenterende begivenheder i andre arenaer, hvor elementerne forventning og 

erindring er centrale i den samlede oplevelse. Disse har vi hentet med inspiration fra 

Volcano workshop I, hvor rejser, bilkøb, museumsbesøg, Champions League finale 

og fødsel kom på banen. 
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Inspiration Cards teknikken handler om at parre et domæne med en praksis (en teknik, 

en genstand). Domænet er her koncertoplevelsen og billederne forestiller praksisser 

fra andre domæner. Fx er kampprogrammet en praksis/genstand fra Champions 

League finalen og museumssouvenirs en genstand fra museumsdomænet. (Halskov & 

Dalsgård: 2009). 

 

Disse billeder skulle inspirere brugerne til at reflektere over egne oplevelsesforløb og 

berøringsflader med koncertoplevelser. Kombinationen af billeder skulle også indlede 

en kreativ tankegang, hvor brugerne overfører praksisser fra de forskellige arenaer til 

koncertoplevelsen. Dette skulle give os et blik for, hvordan man kunne tænke 

koncertoplevelsen anderledes. 

 

Brugerne gik her straks i gang med at ideudvikle på nye produkter, som de kunne 

forestille sig at få glæde af: De skød vidt og bredt med ideer og drømme; ting de 

syntes ”kunne være fedt” (som de ofte udtrykte det). Dog var der mange af vores 

udvalgte billeder, som de havde svært ved at forholde sig til og selve 

krydsapproprieringen havde vores brugere svært ved. At overføre praksisser fra et felt 

til feltet koncertoplevelse mislykkedes stort set. Det skyldtes formodentlig vores valg 

af billeder: de udtrykte arenaen og ikke praksissen deri. Eksempelvis skulle vi ikke ha 

vist en billede af en fodboldkamp, men af kampprogrammet, fankulturen eller af 

sæsonkortet. Vi var ikke præcise nok i udvælgelsen af kort. Derfor bevægede de sig 

hovedsageligt inden for samme domæne (koncerten) og forholdt sig til deres egne 

erfaringer. I stedet for at tænke i nye praksisser gengav de oftest deres egne gode 

oplevelser, som vi havde diskuteret i del 1. 

 

Vi har dog taget bestik og ladet os inspirere af deres forslag, men lægger dem til side 

for en stund, for ikke endnu at være løsningsorienteret og produktudviklende. Vi vil 

vide mere, og har brug for at komme dybere ind i de behov i forbindelse med en 

koncertoplevelse, som brugernes praksis udtrykker, de har.  

Opsummering (S) 
Disharmonien er i første omgang, at de mangfoldige brugerpraksisser ikke får det 

store fokus fra musikbranchen, da de i højere grad fokuserer på kerneproduktet. Da vi 

har kredset mere specifikt om liveoplevelsen, har vi fået styrket og bekræftet denne 
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anomali: Det brugerne gør og finder væsentligt i forbindelse med liveevents, er noget 

de gør selv. Egentlige produkter, der understøtter praksisserne (og dermed udvider 

koncertoplevelsen, før og efter) er få, hvis da ikke ikke-eksisterende.  

 

Workshoppen har også bidraget med at give os indblik i berøringsfladerne med 

koncertoplevelsen, hvilket er vigtigt, da de udgør en del af praksis eller er 

hjælpemidler for brugere i deres praksis i oplevelsesforløbet.  

 

Når vi kender praksisser, behov og brugernes egne berøringer med begivenheden, 

åbner der sig rum for muligheder for innovation. I den næste brugerworkshop går vi 

dybere ind i dette.  
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Kapitel	  6	  –	  fra	  tradition	  til	  transcendens	  (P)	  
 

Vi har igennem vores første workshop med Volcano og den første workshop med 

brugerne sat en bevægelse i gang; en bevægelse, der har til formål at åbne op for og 

undersøge anomalien med henblik på innovation. Anomalien blev i den første 

workshop gjort tydelig for Volcano via vores præsentation af oplevelsesstrukturen, 

hvor vi igennem krydsappropriering fik Volcano til at tænke deres selvoplevede 

erfaringer med at knytte en lang række praksisser til en begivenhed ind i deres 

faglighed.  

 

Brugerworkshop I brugte vi til at sætte anomalien på spidsen i forhold til brugerne. 

Formålet var at få dem til at italesætte oplevelsesforløbet og de kulturelle praksisser, 

der knytter sig til en koncertoplevelse. Vi nærmede os nu et vigtigt punkt i processen. 

Vi ønskede med de næste workshops sammen med brugerne og Volcano at nærme os 

en kontur af den løsning der skal afhjælpe anomalien - det reelle afsæt fra tradition 

mod transcendens - der hvor vi skaber grundlaget for at ændre praksis i et disclosive 

space. Vi har senest bevæget os i felt 3 og 4 i modellen for den entrepreneurielle 

designproces (s. 38) og nu vil vi træde ind i felt 5, hvor vi konfronterer brugeren med 

et foreløbigt bud på designløsnigner. 

Designkælderen (P) 
Vi skal på baggrund af vores analyse af de to første workshops med Volcano og 

brugerne udstikke en retning for resten af processen. Vi har iagttaget at både Volcano 

og brugerne kunne sætte sig ind i oplevelsesstrukturen bygget op omkring en 

bevidsthed om et før – under – efter, en forventning, en begivenhed og sidst en 

erindring. Der det i kombinationen af denne struktur og vores viden om brugernes 

kulturelle praksisser, at vi ser et potentiale. Vi vil forlænge og udvide brugernes 

oplevelse via produkter, der understøtter og intensiverer de kulturelle praksisser, som 

gør sig gældende i forhold til forventningen og erindringen om en koncertbegivenhed. 

Figur 8 viser modellen for koncertoplevelsen, som den ser ud i dag set fra afsenders 

(musikbranchen) side, men kombineret med de lokaliserede touchpoints kan vi 

bevise, at brugernes berøring med koncertoplevelsen er mange både før og efter.  
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Figur 8: Modellen for koncertoplevelsen m. touchpoints. Egen tilvirkning. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 er et tænkt eksempel på hvordan disse touchpoints kan ligge i et 

oplevelsesforløb, fordi de i princippet kan ligge fuldstændigt forskelligt fra person til 

person. Idéen er, at man som afsender tænker på, og har fornemmelse for disse 

touchpoints i planlægning, eksekvering og forretningsplanen i forhold til en koncert. 

For det er dér publikum allerede nu møder koncerter i deres hverdag.  

 

Det skal gøres klart at touchpoints er et konkret møde mellem bruger og 

koncertoplevelsen. I disse møder udviser brugerne forskelligartet adfærd; deres 

kulturelle praksis. Både touchpoints og praksis er udløst af nogle bagvedliggende 
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behov – en grund til at brugerne gør som de gør – disse behov vil vi vide mere om, da 

det er behovene vi gerne vil understøtte med produkter. Vi vil underbygge modellen 

for koncertoplevelsen yderligere med en række behov og behovsunderstøttende 

produktforslag. Volcanos rolle i den sammenhæng vil være at udvikle disse 

tillægsprodukter eller add ons med udgangspunkt i deres ekspertise men med input fra 

vores oplevelsesøkonomiske faglighed. Derfor er næste procestiltag være endnu en  

brugerworkshop, hvor vi vil teste om brugere forstår og ser en pointe i tiltaget. Vi vil 

få brugerne til at italesætte de behov, som de mener skal understøttes og få dem til at 

udarbejde produktforslag i samarbejde med os.  

	  

Brugerworkshop	  II	  -‐	  Vejen	  mod	  en	  designløsning	  (P) 
 

Brugerworkshop II blev bygget op omkring selve oplevelsesstrukturen og en 

redegørelse for hvorledes brugernes berøringsflader eller touchpoints med en koncert 

er tilsvarende andre og forskellige brugerbehov. Et behov udløser en praksis, som 

resulterer i en berøringsflade med koncertoplevelsen. Vi forklarede de seks 

medvirkende brugere rammesætningen med et forløb i forbindelse med en koncert 

bestående af forventning, begivenhed og erindring startende med billetkøbet som den 

første håndgribelige produktudveksling mellem brugerne og branchen, og senere 

hvordan andre behov løbende kan understøttes. Et eksempel vi fremlagede for 

deltagerne var en særlig opvarmningscompilation – dvs. en musikudgivelse eventuelt 

bestående af fem sange skabt af den kunstner man har købt koncertbillet til og som 

kan tilkøbes i tiden op til selve koncerten og bruges som et slags rituelt 

forberedelsesværktøj til at sætte brugeren i den rette stemning til koncerten.  

For at få etableret et fælles udgangspunkt for dialogen, bad vi deltagerne udveksle 

egne erfaringer med koncertoplevelser i plenum; igen for at fornemme om de kunne 

relatere til oplevelsesstrukturen, som vi kort forinden havde præsenteret.  

 

Ved brugerworkshop I opnåede vi viden om hvordan oplevelsesforløbet i forbindelse 

med koncertbegivenheden opleves. Formålet med brugerworkshop II var at opnå 

viden om hvilke behov brugerne har i forhold til en koncert - behov forstået som det, 

deltagerne forventer af og ønsker at få ”med hjem” fra en koncert. Deltagerne blev 

delt op i to grupper, hvor de i fællesskab skulle skrive så mange behov som muligt 
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ned på post-its. Der blev beskrevet behov som performance – et behov for at 

kunstneren præsterer maximalt ved en koncert og Intimitet – et behov for følelsen af 

nærhed og relationering med bands og andre brugere. Bilag 10 viser en samlet liste 

over brugernes behov som blev diskuteret brugerne imellem. Igen benyttede vi en 

modificering af Inspiration Card-teknikken til at hjælpe deltagerne med at tænke 

andre funktioner og behov ind i koncertoplevelsen, således at så mange behov som 

muligt blev ytret.  

Behovsmetroen og brugernes add ons (P) 
Efter deltagerne i grupper havde nedskrevet og diskuteret deres behov, bad vi dem om 

at placere behovene i ”behovsmetroen” (se bilag 11). Behovsmetroen er en metaforisk 

visualisering af, hvorledes en række behov skal være dækket for at en koncert (eller et 

andet tiltag) kan konstituere sig som en begivenhed. Metrokortet viser de ’ruter’, der 

skal være dækket ind for at alle når til og fra hovedstationen: den gode 

koncertoplevelse. Vi benyttede behovsmetroen for at bryde med vores tidligere form, 

hvor vi var meget statiske og ikke særligt visuelle, og det halvanden kvadratmeter 

store metrokort fungerede desuden som noget deltagerne kunne samles omkring.  

 

Vi bad deltagerne om at kategorisere deres behov på de tre ruter: service, social og 

musik/kunstnerisk. Vi har valgt disse tre ruter, fordi de som minimum illustrerer, hvad 

der er nødvendigt i forbindelse med en koncertoplevelse: Der skal være fokus på det 

kunstneriske output, da det er kernen i hele oplevelsen – den primære ydelse. Der skal 

være fokus på den funktionelle service og logistik, for ellers kan begivenheden rent 

praktisk ikke finde sted og der skal være fokus på den sociale dimension, koncerter i 

høj grad er en sociale begivenheder. Undervejs forklarede de hinanden, hvad der lå 

bag behovene. 

 

Efter behovene var uddybet og fordelt på behovsmetrokortet, var der konsensus 

blandt deltagerne omkring behovenes betydning og hvordan de forholder sig til 

hinanden (Bilag 10 – brugerbehov). Dette betød, at vi nu var klar til at tage det næste 

skridt; i appreciativ dialog ville vi lade deltagerne komme med forslag til produkter, 

der kan understøtte disse mange behov. Denne del af workshoppen foregik som en 

åben idéudveksling i plenum, hvor alle måtte komme med forslag og alle måtte 

kommentere konstruktivt på hinandens forslag. I et forsøg på at hjælpe kreativiteten 
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på vej, gav vi deltagerne en række billeder og genstande, for eksempel en 

mobiltelefon og en proptrækker, som de kunne tænke ind over behovene. Dette var 

dog stort set ikke nødvendigt, da kreativiteten blandt deltagerne var rigelig, som det 

også er tydeligt i gengivelsen af denne idéudveksling (se bilag 12: referat af 

brugerworkshop II). Fra idéudvekslingen kan der lokaliseres en lang række add ons, 

som vi efterfølgende har sorteret og forklaret yderligere i en add on portefølje (se 

bilag 13) med henblik på at kunne præsentere for Volcano.  

 

Dette er tre eksempler på add ons udviklet i brugerworkshop II for at illustrere 

diversiteten i idéerne. Selve porteføljen er lagt i bilag, da denne i princippet kun skal 

fungere som et slags inspirerende opslagsværk for Volcano i deres arbejde med at 

udvikle add ons målrettet deres egne kunstneres koncerter.  

 

• Wheel of music fortune. 

o Prøv lykken og få en overraskelse (en ny musikalsk oplevelse) en 

koncertbillet til noget du ikke kender – lidt i forlængelse af ’’køb 9 og 

få nr. 10 gratis’’. 

 Underbygge muligheden for at være firstmover i sit eget sociale 

fællesskab, blive personligt udfordret/udviklet. 

 

• Påskønnelses-Goddiebag – på vej ud fra koncerten.  

o En goddiebag med kunstner relaterede gaver til publikum et slags 

takkekort.  

 Publikum vil gerne honoreres for deres indsats og samtidigt er 

det en måde hvorpå kunstneren kan forstærke publikums 

tilknytning til kunstneren. 

 

• Kunstnerens anbefalinger. 

o Hvad ville bandet selv tage til af koncerter? Fokus på at der er en 

personlig afsender. Heri ligger der også en mulighed i at linke videre 

til andre ydelser og kunstnere eksempelvis i Volcano regi.  

 Indsigt i hvad der foregår ”backstage”, og en relationering 

mellem kunstneren og publikum. 
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Resultatet (P) 
Add on porteføljen er et af resultaterne af brugerworkshop II. Denne portefølje skal 

kobles med brugernes behov. Derfor vil vi først samle de mange behov og skabe et 

værktøj, som Volcano kan bruge til at udvikle yderligere add ons. Listen over 

brugerbehov, som blev produceret i brugerworkshop II, er ved hjælp af de kulturelle 

strategier sat i system. Vi er igen i designkælderen for at analysere på og reflektere 

over vores empiri og omsætte det til baggrunden for næste skridt.  

 

Vores mål med at oversætte brugernes behov igennem de kulturelle strategier er, at 

strategierne giver et teoretisk fundament, der tydeliggør, hvorfor behovene er der. I 

sidste ende skal det udmønte sig i et overskueligt matrix, som kan benyttes til at forstå 

og arbejde med brugernes behov i forbindelse med udvikling af add ons. Behov der 

ligger til grund for de kulturelle praksisser og den adfærd, som brugerne har i 

forbindelse med en koncertbegivenhed. Eksempelvis vil behovet for at være first 

mover vise sig i en adfærd, hvor brugeren søger de nye kunstnere på nettet eller i 

specialforretninger. Den kulturelle strategi der forklarer denne adfærd og dette behov, 

kan findes i relationering: Social og kulturel kapital opbygges for at individet kan 

positionere sig i forhold til andre og herigennem at definere smag og afsmag. Kort 

fortalt: De kulturelle strategier forklarer brugernes behov – behov som medfører en 

særlig kulturel praksis i forbindelse med en koncert. 

 

Vi beskriver nedenfor en række specifikke behov, som repræsenterer den brede 

mængde af behov, brugerne gav udtryk for i brugerworkshop II jf. bilag 10. De 

specifikke behov er inddelt under en række grundbehov, som tager udgangspunkt i de 

kulturelle strategier. Den endelige brugerbehovsmatrix for koncertoplevelsen ser 

således ud: 
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Figur 9: Brugerbehovsmatrix, egen tilvirkning. 

 

De specifikke behov i de enkelte celler uddybes i bilag 10, mens grundbehovene 

gennemgås i det følgende med udgangspunkt i de kulturelle strategier. 

 

Identitetsbehov: Grundbehovet for at identitetsudvikle hos det enkelte individ. Den 

kulturelle og sociale kapital skal oparbejdes og man positionerer sig i forhold til 

andre. Det er ligeledes her, man finder behovet for selvrealisering og udvikling; man 

søger personlig transformation ved at gennemgå rituelle handlinger, som bevæger 

individet fra en minustilstand til en plustilstand. 

Sociale behov: Et grundbehov meget lig identitetsbehov men her er det en søgen ud 

mod andre efter sociale fællesskaber, jf. relationering. En søgen mod at etablere et 

’os’, en søgen efter erfaringsudveksling og konstruktion af smags- og 

forbrugsfællesskaber.  
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Autenticitetsbehov: Grundbehovet for at opleve det ægte. En subjektiv, individuel 

søgen efter det, der gør oplevelsen særlig og troværdig for den enkelte. Autenticitet er 

afgørende for om oplevelsen overhovedet gør sig gældende som væsentlig. Man 

mister som oftest interessen, hvis oplevelsen virker inautentisk. 

Kommunikative behov: Grundbehovet for indsigt, forståelse og et fælles sprog. Det 

kommunikative behov ligger i forlængelse af de foregående tre grundbehov, men den 

direkte kommunikation mellem f.eks. band og fan eller fan til fan er som 

udgangspunkt med til at intensivere oplevelsen samt med til at skabe en større 

brugerintegration i oplevelsen. 

Funktionelle behov: Dette grundbehov har ikke sin forklaring i de kulturelle 

strategier. Her er tale om basale, praktiske behov såsom mad, drikke, transport og 

info, som skal være opfyldt for at koncerten overhovedet kan finde sted. Dog kan 

disse behov godt tænkes ind i de andre behov. Fx kan en funktionel billet også være et 

minde, og tilføres derved merværdi. 

Opsummering (P) 
Deltagerne i brugerworkshop II bidrog med to aspekter til det videre forløb. For det 

første hvilke behov brugeren har i forbindelse med koncertoplevelsen. Dernæst 

forslag til add ons til en koncert på baggrund af disse behov.  

Som det sidste værktøj vi tager med til Volcano, har vi samlet de to outputs fra 

brugerworkshop II og udarbejdet en add on portefølje (bilag 13): Brugernes egne 

forslag til produkter, som kan tilknyttes koncertoplevelsen, og som vigtigst af alt kan 

understøtte brugernes behov (jf. brugerbehovsmatrixen s. 77). Add ons skal ikke bare 

laves for add ons skyld. Vi vil lade Volcano forstå, at det skaber vægtighed bag 

tillægsprodukterne at indtænke de helt konkrete kulturelle og funktionelle behov, som 

brugerne har. Dette udgør afsættet for Volcano workshop II. 

 

Volcano	  workshop	  II	  –	  transcendens.	  (S)	  
Ambitionen fra vores side er, at det vi har sat i gang fortsætter med at udvikle sig. Vi 

ønsker netop at forandre praksis i musikbranchen og skabe historical disclosing og 

den opstår først reelt, når Volcano tager disse nye input til sig og ændrer deres praksis 

i verden. Derfor er denne workshop med Volcano også afgørende, fordi vi her skal nå 

frem til en gensidig forståelse af, hvordan dette arbejde kan materialisere sig i 

Volcanos virkelighed.  
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Formålet med workshoppen var, at give Volcano en håndfuld produktideer (add on-

ideer), som de efterfølgende skulle gå videre med, nedsætte arbejdsgrupper omkring, 

udvikle, finpudse og senere realisere. Vi befinder os her felt 5 i modellen, hvor 

Volcanos verden og deres praksisser konfronteres med vores designforslag. Designet 

korrigeres derefter yderligere efter Volcanos egne ønsker, midler, ideer og visioner. 

Skridtet efter workshoppen er således felt 6: Approprieringsfasen, hvor den ønskede 

forandring (transcendens) realiseres i musikbranchen. dvs. når Volcano går ud i 

verden og forandrer praksis.  

 

Workshoppen faldt i to dele. Første del handlede om brugerbehov og bruger add ons. 

Anden del var en fælles produktudviklingsseance.  

Case (S) 
Til seancen medbringer vi bearbejdede erfaringer fra det sidste Volcano workshop I 

og i særdeleshed fra de 2 brugerworkshops. Vi anvender behovsmatrixen og add on-

porteføljen fra den foregående brugerworkshop. Formålet er, at alle i Volcano – i en 

forståelse af og med udgangspunkt i brugernes behov samt brugernes add ons – selv 

skal på banen og udvikle tillægssprodukter til en konkret event. Denne liveevent 

(casen) er to koncerter med duoen De Eneste To (DET), der finder sted i efteråret 

2010.   

 

DET er et nystartet band bestående af Simon Kvamm og Peter Sommer, som begge 

har succesfulde karrierer som henholdsvis forsanger i Nephew og soloartist. DET har 

ikke udgivet nogen plade endnu, ikke engang en single er ude og intet musik ligger på 

nettet. Alligevel har to koncerter i foråret 2010 begge været udsolgte på kort tid.  

Beslutningen om at udvikle vores projekt med Volcano omkring DET som case skete 

på baggrund af løbende korrespondancer. Vi overvejede og formulerede (jf. 

Sarasvathy), hvilke mulige virkninger, vi kunne skabe i forskellige projektforslag. 

Både vi og Volcano kunne se muligheder her. Her kunne vi gøre noget. Blandt andet i 

kraft af den store opmærksomhed, som DET allerede nyder. Der ligger derfor en hel 

del forventning hos fans til dette projekt. Dette kan vi gå ind systematisk at arbejde og 

lege med i forhold til vores definerede oplevelsesstruktur. 
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Der var dog også andre koncepter på banen, som vi bearbejdede frem og tilbage med 

Volcano i forhold til muligheder og realiseringspotentiale (bilag 14 - 

”koncertkoncepter”) Disse blev dog droppet på grund af tids- og ressourcemangler og 

det blev besluttet at ligge en fokuseret indsats hos DET som pilotprojekt.  

Del 1 – indarbejdelse af værktøjer (S) 
Indledningsvist præsenterede vi oplevelsesforløbet som en kurve med et hovedpeak i 

midten, selve begivenheden. Denne havde de alle set før, men vi udvidede den og 

introducerede dem derigennem grundigt for ideen om touchpoints. De steder, hvor 

brugerne er i kontakt med begivenheden og praksis udfoldes. Dette er de potentielle 

”steder” for add ons (jf. fig. 8) Målet med seancen var at udvikle add ons og derfor 

var det vigtig først at tage oplevelseskurven og ideen om touchpoints op, således det 

lå frisk i hovedet. Så kunne de under vores gennemgang af add ons og behov hele 

tiden relatere til kurven og forløbet og forestille sig, hvor og hvordan add ons kunne 

placeres. 

Brugertyper (S) 
Vi pointerede samtidig, at der findes forskellige brugere alt efter, hvilken karakter 

koncerten har og hvilken indstilling man har. Det gjorde vi ved at indsætte billeder af 

forskellige kunstnere på hovedpeaket. Dermed kunne de ud fra egne indstillinger og 

præferencer sætte sig ind i forløbet i forhold til koncerten og tænke i egne erfaringer 

med forskellige slags livekoncerter.  

 

Man tillægger nemlig betydning individuelt og behov er derfor også individuelle. 

Man har givetvis andre behov i forbindelse med en stadionkoncert i Horsens, end man 

har til koncerten med det lokale undergrundsband. Er det fx ens yndlingsband som 

man ved alt om og har fulgt i årevis, man skal til koncert med? Eller er det et band, 

man ikke har det store forhold til (kendt eller ukendt) og man er bare med på grund af 

en anbefaling? Der er ikke én type bruger, der er et hav af tilgange, og den samme 

bruger indtager en anden brugertype til andre koncerter alt efter indstilling. Pointen 

er, at Volcano skal designe til diversiteten og produkter bør være henvendt til flere 

brugertyper. Hvis kun produkter er henvendt til hardcore fans, ignorerer man andre 

grupper og går gik glip af den potentielle indtjening, denne gruppe kunne generere og 

vice versa. 
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Behovsmatrix og add ons (S) 
Herefter præsenterede vi dem for behovsmatrixen, hvor vi gennemgik hver enkelt 

celle og forklarede, hvad de hver især indebærer. Efterfølgende præsenterede vi en 

lang række add ons som brugerne selv var kommet op med (bilag 13). Disse blev, idet 

de blev forklaret, klistret op på behovsmatrixen i de celler, hvor de primært hører til – 

igen for at understrege og formidle relationen mellem behov og add on: Pointen er jo, 

at add ons bør understøtte behov og dermed lægge sig op ad og understøtte (eller 

forandre) brugerpraksis. Add ons skal bunde i og motiveres ud fra brugerne og ikke 

bare ”findes på”. Anomalien var netop, at brugernes adfærd og behov kun 

understøttes i ringe grad (primært de funktionelle). Derfor skal tiltagene også tage 

udgangspunkt i brugerne. Undervejs bidrog Volcano selv og så sig selv som brugere 

og bød ind med, hvad de kunne forestille sig af add ons i forhold til deres behov. 

Del 2 – udvilkling af DET-add ons (S) 
I anden del skulle der arbejdes kreativt med behovsmatrixen og en lang række add ons 

med henblik på at udvikle oplevelsesprodukter til casen DET. De præsenterede add 

ons er generelle og ikke tænkt ind i nogen konkret begivenhed. Øvelsen var derfor at 

udvikle videre og mere konkret på de fremlagte add ons, samt ud fra behovsmatrixen 

at udvikle nye add ons specifikt for en DET-event. Vi tog nu oplevelseskurven frem 

igen og satte DET øverst på kurven.  

 

For hver forslag der kom frem diskuterede vi, hvilke behov der kunne dækkes. 

Omvendt tog vi også nogle gange udgangspunkt i behovet og spurgte, hvilke add ons 

der kunne dække dette og hint behov. Add ons blev undervejs formuleret og indsat de 

forskellige steder i oplevelseskurven, hvor de var relevante. 

Resultat af Volcano workshop II (S) 
Workshoppen resulterede i en lang række forslag til add ons. Nogle add ons ligger 

meget tæt på eller ligefrem under selve begivenheden – fx at møde kunstneren eller et 

ølarmbånd – andre ligger forskellige steder før, fx en præevent – eller efter, fx 

mulighed for at se eller købe liveoptagelser. Visse add ons viste sig at være relevante 

både før og efter, eksempelvis en specielt designet og gemmeværdig billet eller et 

”kampprogram”.  
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Et væsentligt formål med workshoppen var også at arbejde os ind i de værktøjer, som 

vi havde udviklet. Behovsmatrixen, oplevelseskurven med touchpoints samt 

mindsettet om før, under og efter-oplevelser. Det fik vi prøvet af med Volcano i 

forhold til en konkret case. Dette arbejde og anvendelsen af værktøjerne resulterede i 

et konkret outcome, nemlig et katalog over mulige og relevante add ons til en DET 

event. (se bilag 15 for det fulde resultat af DET-seancen) 

 

Intermezzo	  (S)	  
Tiden er på dette tidspunkt fremskreden og vi er efter Volcano workshop II nødt til at 

stoppe processen. Vi reflekterer nu over, hvad vi egentlig nåede frem til. Hvilke(t) 

produkt(er) er resultatet af vores entrepreneurielle designproces?   

 

To uger efter Volcano workshoppen bakkede DET ud af projektet. De besluttede sig 

for ikke at deltage i pilotprojektet alligevel, da de hellere ville ”gøre det efter bogen”, 

som de udtrykte det (bilag 16, mail om Spleen United event). At DET røg ud betød 

dog på ingen måde, at Volcano ikke ville eksekvere et pilotprojekt og prøve de ”nye” 

måder at tænke på af. De tog værktøjerne og mindsettet til sig og har i skrivende stund 

allerede indarbejdet nogle af de nye indsigter i forbindelse med bandet Spleen Uniteds 

efterårstourné. Blandt andet en quiz, hvor fans selv skal sætte en ny sang sammen på 

baggrund af en række lydbidder – og flere tiltag er på vej.  

 

Hvad er så vores produkt? En kuldsejlet DET event? En fremtidig Spleen United 

event? Vi mener, at vi i arbejdet med anomalien og i arbejdet med Volcano har 

udviklet et andet produkt, som ligger til grund for de førnævnte events og forhåbentlig 

tjener som værktøj til en lang række fremtidige produkter, nemlig et produkt til at 

udvikle produkter og innovere i feltet med. Man kan sige, at de konkrete produkter - 

tillægsydelserne, add ons - i højere grad er Volcanos produkter. Dem skal de udvikle 

på og realisere ud fra deres verden. Derimod er grundlaget for at udvikle, nemlig 

værktøjerne, vores produkter, som vi har udviklet i samarbejde med Volcano. En 

præsentation og begrundelse af vores produkt følger i næste kapitel. 
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Kap	  7	  –	  Produktpræsentation	  og	  begrundelse	  (P+S) 

	  
	  
For at sikre os, at der også i fremtiden sker forandringer i praksis og vores resultater 

ikke bare forbliver et akademisk projekt hos os og som et enkeltstående projekt hos 

Volcano, skaber vi et konkret, brugbart produkt, som er en bearbejdet udgave af 

processens resultater. Mindsettet og værktøjerne omsætter vi i nu i en manual, som 

Volcano (og i tilvirkede former også andre aktører) kan bruge. ’Manual’ skal i denne 

sammenhæng forstås som en overskuelig vejledning for en kreativ idéproces. Det er 

ikke en facitliste, men tiltænkt at være en ’værktøjskasse’, som Volcano kan bruge i 

deres hverdag. Manualen, har vi døbt ”Den udvidede koncertoplevelse” (vedlagt 

afhandlingen) 

  

Manualen er en klassisk tryksag. Æstetisk holder vi manualen i få enkle farver: gul, 

sort og hvid, for at bibeholde en klar og ikke forstyrrende linje igennem manualen. 

Som grafisk udsmykning er der benyttet forskellige konstruktionstegninger 

(blueprints) får at illustrere manualens natur: den består af ”byggeklodser”, med 

hvilke man kan skabe koncertoplevelser. Der er langt vægt på enkle modeller som 

søger at kommunikere de tanker der ligger bag. Da Volcano, og ikke universitetsfolk, 

er aftagere af produktet holder vi en almen og ikke-akademisk sproglig stil, dog uden 

at tale ned til dem. Efter hvert afsnit i manualen er der, for at kommunikere så klart 

som muligt, en synlig gul tekstboks med nøglepointer fra det afsluttede afsnit – disse 

fungerer i sammenhæng som en ’huskeseddel’ for læseren og er eye catchers, når man 

bladrer igennem.  

 

Manualen tager desuden højde for Volcanos ønsker og evner. Fx kan Volcanos fokus 

på partnerskabsaftaler udvikles under dette koncept, eftersom der i add ons ligger rig 

mulighed for at formidle eksterne partneres produkter og services over et længere 

tidsforløb i forbindelse med en koncertbegivenhed. Deres erfaring med at lave events 

kan ligeledes bruges og styrkes ud fra denne manual.  
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Manualen består af tre trin: 1: Mindset, 2: Brugerbehovsmatrix 3: Add on Portefølje 

og afsluttes med en beskrivelse af konceptet for den udvidede koncertoplevelse. Vi 

begrunder nu hvert punkt og forklarer løbende hvordan manualen kan bruges i 

praksis, samt hvilke konsekvenser sådan en brug kan have. 

 

1)Mindsettet (P+S) 

Ifølge vores analyser og undersøgelser starter en koncertoplevelse ofte lang tid før 

begivenheden; og strækker sig også den anden vej, potentielt langt frem i tiden. 

Pointen er, at hver gang man har et touchpoint med begivenheden, erfarer man en 

række emotioner, oplevelser, socialt samvær etc. Hvis disse erfaringer træder frem 

som signifikante for individet, udgør de en væsentlig del af den samlede oplevelse. 

Derfor bør afsenderen være bevidst om og arbejde med, at koncertoplevelsen starter 

allerede ved selve billetkøbet - og endda tidligere: i det sekund brugeren bare hører 

om koncerten. Afsenderen bør ligeledes være bevidst om, at brugernes oplevelse ikke 

slutter, bare fordi koncerten er slut, men faktisk former oplevelsen sig først som en 

samlet oplevelse i en efterfølgende fortælling.   

 Vi placerer denne mindsetforklaring som det første trin ud af tre, fordi hele 

fundamentet for konceptet ligger i forståelsen af oplevelsens struktur. Illustreret i tre 

figurer (i manualen) viser vi først det enkle forløb; forventning – begivenhed – 

erindring, men som figur 2 viser, er branchens fokus kun på begivenheden. Dette 

strider imod brugernes adfærd. Som vist i figur 3 oplever brugerne koncertoplevelsen, 

flere steder både i forventnings- og erindringsfaserne via touchpoints. Med disse tre 

figurer illustrerer manualen fundamentet. Vi forklarer mindsettet: At oplevelsen er 

mere en bare en koncertaften. Og at publikum også ”dyrker” koncertoplevelsen andre 

steder.  

2) Brugerbehovsmatrix (P+S) 

Igennem vores intervention i feltet har vi erfaret, at brugerne praktiserer og 

betydningstillægger en ”koncertoplevelse” på mange forskellige måder. Når man går 

til koncert, har man nogle behov. Disse behov resulterer i en lang række særlige 

kulturelle praksisser.  
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Det væsentlige her er, at vi taler om behov og har lavet et behovsmatrix og ikke et 

praksismatrix. For behovene medfører netop praksissen. Behov er desuden 

hensigtsmæssigt at arbejde med, da de er generelle, mens praksis varierer. Brugerne 

har generelle identitetsbehov, sociale, kommunikative, autenticitets og funktionelle. 

Herunder er en række mere specifikke behov, som brugerne har udtrykt i forhold til 

koncertoplevelser.  

Det centrale ved behovsmatrixen er, at det er et konkret arbejdsværktøj, når man skal 

udvikle produkter til brugerne. Jf. fremgangsmåden i Volcano workshop II kan man 

udvikle idéer til add ons ud fra matrixen og man kan ligeledes ”tjekke” og måske 

forbedre, udbygge, korrigere og op- og nedskalere sine add ons via matrixen. For hver 

idé man har, kan man spørge, som vi gjorde under workshoppen, ”hvilke behov 

imødekommer dette add on?” og søge at udvikle et add on yderligere, så det dækker 

over flere behov. Dertil kan add on ideer også vise sig at dække behov, vi ikke har 

med i matrixen. Matrixen er derfor dynamisk og kan udvides og tilvirkes i og med 

brugen af det. Det er konstruktivt og rettet mod konkret produktudvikling.  

 Matrixens grundbehov beskrives grundigt i manualen, mens de specifikke behov er 

henlagt til et indeks. Dette er for formidlingens og overskuelighedens skyld. Matrixen 

er forklaret som et værktøj til at udvikle og forbedre add ons, således at man 

understøtter de behov som brugeren giver udtryk for. Det er et overskueligt skema i 

30 felter, hvor der, inddelt under grundbehov, er en række specifikke behov. Dette 

matrix kan Volcano tage frem under en koncert-arbejdsproces, og få et overblik over 

brugerbehov, og bruge det som værktøj til at indtænke brugeren direkte i add ons.  

3) Add on porteføljen (P+S) 

Brugernes praksis og betydningstillæggelse med et add on er mange, og det afhænger 

af det enkelte individ. For nogle ville fx en warm up compilation, være perfekt til at 

styrke det sociale fællesskab forud for eventen til en forfest, mens en sådan for andre 

intet har med fællesskab at gøre, men måske mere fungerer som en anbefaling fra 

kunstneren til at lytte til andre ting, hvorved man udvikler sig, idet man hører nogle 

nye kunstnere og måske udvider sin horisont. Når man er klar over det, kan man som 

afsender finpudse sit add on og tilrettelægge det efter, at der er flere brugsvarianter af 
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det. Man kan gøre det fleksibelt og lade det indeholde flere fortolknings- og 

brugsmuligheder – netop for at imødekomme den utilregnelige decoding.  

Hvis det samme add on kan have værdi for brugere både før og efter koncerten, står 

det stærkere. Med mindsettet om oplevelsesstrukturen på den ene side og 

behovsmatrixen på den anden side, kan man forestille sig rækkevidden af et add ons 

brug. Både i tid og i behovsopfyldelse. 

Dette gør også manualen til et slags cost/benefit værktøj. Jo flere behov (både før og 

efter) et add on opfylder, jo bedre. Man kan derved opveje pris, ressourcer og tid 

(cost) i forhold til et add ons rækkevidde og potentielle oplevelsesoptimering 

(benefit). Derudfra kan man vurdere om et add on ”er værd” at realisere. 

Som trin 3 i manualen er porteføljen over add ons. Denne portefølje er tænkt som et 

inspirationskatalog fyldt med add on idéer, som kan bearbejdes videre ved hjælp af 

behovsmatrixen og mindsettet. Add on porteføjlen er placeret i et index bagerst i 

manualen som en overskuelig oversigtsliste. Ved hvert add on forklarer vi, hvilke 

behov de primært kunne tænkes at dække.  

Konceptet for den udvidede koncertoplevelse (P+S) 
Målet med manualen er at introducere en ny måde at tænke koncertforløbet, hvor 

brugerne ikke bare oplever koncerten på selve koncertdagen, men også har 

betydningsfulde oplevelser i forløbet op til og bagefter koncerten. De tre forklarede 

værktøjer giver tilsammen mulighed, for at tænke en udvidet koncertoplevelse som 

illustreret i nedenstående model.  
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     Figur 10: model for den udvidede koncertoplevelse. 

 

Hensigten med modellen er at vise, hvordan afsenderen af koncerten kan intensivere 

oplevelsen af en koncert ved at udbyde tillægsprodukter både før, under og efter en 

koncertbegivenhed. Det skal understreges at modellen er en tænkt visualisering af 

forløbet og altså ikke en nøjagtig model. Placeringen af add ons er tilfældig, eftersom 

afsenderen kan udbyde dem på forskellige tidspunkter og brugeren i mange tilfælde 

kan bruge dem, når denne har lyst. Modellen er da også tænkt som et mindset man 

kan have i hovedet, når man som afsender skal sætte sig i brugerens sted og udvikle 

add ons til denne. 

Udgangspunktet for udbuddet af add ons kan være en billetkøbs-webplatform, hvor 

brugeren i forbindelse med billetkøbet også kan tilvælge diverse add ons i forskelligt 

prisleje eller måske gratis. Arrangøren også udbyde add ons på anden vis, der ikke 

nødvendigvis har forbindelse med billetkøbet på en web-platform, men ved anden 

kommunikation eller markedsføring. Det behøver heller ikke nødvendigvis være en 

koncert, der er omdrejningspunktet. Begivenheder af anden art kan med fordel tænkes 

ind og variere konceptet, fx plade-udgivelser.  

 

Ved at tage dette koncept til sig, får man som afsender blik for, at vi alle er 

kulturproducerende aktører, og man tager højde for, at den enkeltes 

betydningsproduktion af et add on og en koncert er subjektiv. Der vil ofte være en 

asymmetri mellem encoding og decoding, men man kan som afsender tilbyde en 

diversitet i add ons, som kan approprieres forskelligt efter brugerens ønske, og på den 

!
 

KONCERT 
X 

Forventning                                      Begivenhed X                                             Erindring 
TID 

INTENSITET 

!
 

ADD ON 
!
 

ADD ON 
!
 

ADD ON 

!
 

ADD ON 

!
 

ADD ON 

!
 

ADD ON 
!
 

ADD ON 

!



 88 

vis skaber afsenderen den bedst mulige ramme for en intensiveret koncertoplevelse – 

en ramme som brugeren selv kan fylde ud.  

 

Et langsigtet mål for dette koncept er ikke bare en ændring i den praksis Volcano har i 

forhold til at arbejde med koncertoplevelsen, men også at kunne ændre den praksis 

brugeren har. Eller rettere artikulere deres eksisterende praksis: den adfærd, vi i vores 

arbejde har tydeliggjort, er i princippet en adfærd brugerne i dag har mere eller 

mindre ubevidst. Men når afsenderen aktivt begynder at understøtte disse behov, vil 

det måske også blive tydeligere for brugerne. Det kan i sidste ende medføre, at 

brugeren bliver mere opmærksom på at få en stærkere oplevelse via produkter, der 

ligger før, under og efter en koncert. Således at brugeren efterspørger produkter, der 

intensiverer og gør oplevelser endnu mere mindeværdige. 
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Kapitel	  8	  -‐	  Procesrefleksion	  (P) 
 

Vores proces har båret præg af et omfattende arbejde med virkeligheden i form af 

brugerundersøgelser, interviews og brugerworkshops. Vi havde fra starten et ønske 

om at arbejde med virkelighede. Dermed var der en udfordring i at skabe mødet 

mellem en akademisk afhandling og det førnævnte ønske. For at hjælpe os selv med at 

få en platform for dette arbejde, skabte vi en model for den vej, vi ville følge i vores 

arbejde - en akademisk funderet model, som har indarbejdet mødet med virkeligheden 

i sig: modellen for den entrepreneurielle designproces.  

 

I denne procesrefleksion genbesøger vi først modellen, hvor vi gennemgår hvert felt 

endnu en gang for at vurdere felterne i forhold til vores reelle proces.  

Derefter laver vi to nedslag i processen, hvor vi reflekterer over vores appreciative 

formåen i vores workshops med brugere og med Volcano.  

  

Den	  entrepreneurielle	  design	  proces	  -‐	  revisited.	  (P)	  
Vi fremlagde en guideline for vores proces i begyndelsen af denne afhandling, som et 

redskab, vi kunne navigere efter - en slagplan for, hvordan vi ville bedrive vores 

foretagsomhed i verden. Vi har skabt denne model for den entrepreneurielle design 

proces ud fra det teoretiske og metodiske grundlag, som vi har forankret vores 

afhandling i. Én ting er det akademiske udgangspunkt, en anden ting er den 

virkelighed, vi møder når vi entrepreneurielt rækker ud i verden.  

 

Vi vil i det følgende genbesøge modellen for den entrepreneurielle designproces med 

henblik på at reflektere over de enkelte felter i forhold til den virkelighed, vi mødte.  

Felt 1: Hvem er vi?, Hvad ved vi? og hvem kender vi? (P) 
Det var som udgangspunkt en simpel øvelse at svare på disse spørgsmål, så længe vi 

kun er to specialestuderende ved oplevelsesøkonomi, men jo flere gange vi vendte 

tilbage til dette felt i processen, jo mere kompliceret blev øvelsen. Vi har samlet store 

mængder empiri, som kontinuerligt justerede på vores midler. Det ligger derfor i 

øvelsen, at der naturligt er fravalg - ellers bliver det en uoverskuelig størrelse. Vi har 

altså løbende fravalgt det, vi ikke kunne bruge eller tilvalgt det, vi i denne 
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sammenhæng vælger at være, at vide og kende. Selv i den mest afgørende tilføjelse af 

midler i denne proces, nemlig Volcanos indtræden, var der tale om en udvælgelse af 

midler fra vores side. Vi har interviewet alle i Volcano, men ender principielt kun 

med at inkludere en begrænset del af Volcanos midler i vejen mod vore mål. Til 

gengæld er det Volcano som en samlet enhed, som ét stort aktiv, vi kan trække på i 

form af deres position i branchen og deres ønske om at være innovative i deres felt. Vi 

ser det som en nødvendig udvælgelse for at skabe overblik i en stor bunke af 

muligheder men faren er selvfølgelig, at man overser afgørende kompetencer og 

muligheder. Det har vi taget højde for i manualen, da vi understreger, hvordan 

Volcano kan tilvirke add ons og bruge værktøjerne i forhold til deres midler, fx deres 

kompetencer indenfor sponsorater. 

Overgangene (P) 
Overgangen fra et felt til at andet er i sig selv værd at bemærke. Mellem hvert felt i  

modellen er der pile, der i sig selv ikke fortæller meget mere end en retning. Hvad 

sker der egentligt, når vi bevæger os fra et felt til et andet? Processuelt indikerer 

pilene en afgrænsning. Det er her, vi hver gang vi har besøgt et felt konkluderer på, 

hvad der var resultatet af de mange muligheder og aktiviteter, der opstår i et felt. Felt 

1 og 2 er primært analysefelter, men senere i modellen bevæger vi os ud i 

virkeligheden og derfor har vi også valgt at indsætte en tur i designkælderen i 

overgangene mellem felt 3,4, 5 og 6, netop for at understrege vigtigheden af denne 

afgrænsning, analysen og de valg og fravalg af muligheder, der afgør, hvordan man 

kommer videre. I effectuation tankegangen er disse overgange også afgørende for, 

hvilke mål en entrepreneuriel proces ender med at have. Det er her, processen former 

sig.  

Felt 2: Hvad kan/vil vi gøre i den oplevelsesøkonomiske arena? (P) 
Sarasvathy fortæller os, at vi på baggrund af vores midler skal klarlægge, hvad vi kan, 

og hvor vi kan handle. Men netop en effectuationtilgang, hvor et klarlagt mål ikke 

eksisterer, gør dette felt til en svær håndterbar størrelse særligt i processens tidlige 

stadige. Der er nærmest kaotisk mange muligheder, selv med de få midler vi som duo 

startede ud med. Kunsten er at overskue sit felt og allerede tidligt spotte nogle 

overordnede disharmonier. Det er i dette felt 2, at disclosingtankegangen har hjulpet 

os. Vores akkumulation af viden er det, der skal hjælpe os med undersøge vores 

disclosive space, og vores sensitivitet for at spotte disharmonier er blevet skærpet 
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igennem hele processen, fordi vi hele tiden opbygger nye midler. Disharmonierne kan  

betegnes som vores ”mål” i en proces, der bygger på effectuationlogikken. Det er 

dem, vi søger efter at afdække i feltet, og hver gang vi har gennemgået vores cyklus, 

har vi en større sensitivitet for disharmonierne, fordi vi ved mere. Volcanos tilsagn 

om samarbejde var også her et afgørende punkt, fordi Volcano med deres disharmoni 

skabte et nyt mål for processen. Med det nye mål vendte vi tilbage til felt 2 for at 

definere den endelige anomali, som blev det endelige mål for denne proces.  

Samtidigt fungerer dette felt som et realitycheck: For hver gang vi vender tilbage til 

dette felt, har vi hentet ny viden gennem de andre felter og møder med virkeligheden. 

Dermed sandsynliggør vi mere og mere, at det er den/de rette disharmoni(er), vi 

arbejder med. 

Felt 3: Interaktion med omverdenen, forståelse af brugerpraksis (P) 
Både Sarasvathys og Spinosa et al. fortæller os, at vi skal række ud i verden og 

praktisk involvere os i feltet. Dette har været naturligt for os i kraft af vores 

uddannelses store fokus på brugerinvolvering og brugerdreven innovation. Derfor 

hentede vi også designteorien ind i vores proces - en teori som kan give os redskaber 

til at involvere andre i vores proces igennem brugerundersøgelser, interviews og 

workshops.  

 

Det, man skal have for øje, er, at lige meget hvad vi har gjort i denne proces for at 

række ud i virkeligheden, så er der altid tale om en mediering, en fortolkning ud fra 

vores grundlag, af den virkelighed, der er i det felt, vi arbejder i. Det er til dels et 

ressourcespørgsmål. Denne proces er gennemført uden økonomiske midler og med et 

begrænset tidsforløb og det er klart, at jo flere gange man når igennem felt 3 i 

procesmodellen, jo mere detaljeret et billede vil man få af den virkelighed og praksis 

der gælder i feltet. Dog skal man i enhver proces trække en streg i sandet på et 

tidspunkt for at definere et resultat (felt 6). Dermed ikke sagt at processen ikke kan 

fortsætte, det vil den i sin natur, hvis processen har opnået at fjerne en anomali. En 

succesfuld ændring i style må forventes at skabe ringe i vandet i et disclosive space og 

dermed påvirke flere praksisser og eventuelt praksisser, man ikke havde taget højde 

for i den oprindelige proces. Sikkert er det heller ikke, at resultatet var blevet bedre af 

en længere og mere ressourcestærk proces; det ville være noget andet, men bedriver 

man effectuation og disclosing succesfuldt vil resultatet være brugbart. 
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Felt 4: Stakeholder involvering, stakeholder commitment (P) 
Vi har fra starten haft en ambition om at arbejde sammen med en strategisk partner i 

vores arena. Vi fik tidligt i vores proces tilsagn fra Volcano, som også har mødt os 

med åbenhed og interesse. Vi tillægger vores entrepreneurielle og appreciative agenda 

grunden til, at det gik ganske smertefrit at opnå tilsagn om commitment fra Volcano. 

Vi havde ikke en fastlagt personlig vinding, der skulle opnås i dette samarbejde, vi 

mødte dem på lige vilkår. Indgangen til dem var, at vi i samarbejde med dem skulle 

opnå et resultat. Derfor havde vi skabt os en win-win situation – vi og Volcano skulle 

begge have et udbytte af processen.  

 

At få commitment fra Volcano har uden tvivl været afgørende for vores proces. Det, 

at arbejde direkte med en stærk partner, var et særligt ønske, vi havde med 

overhovedet at gå i gang med denne proces. Derfor var det også en sejr at opnå deres 

samarbejde, men det har også betydet en ærefrygt overfor dem som en kapacitet, vi 

helst ikke ville miste. Det har hæmmet os i visse dele af processen, sådan som vi 

beskriver det i procesrefleksions anden del.  

Felt 5: Konfrontation mellem design og brugerpraksis (P) 
For at vores produkt giver mening at implementere i den arena, vi arbejder i, har vi 

søgt mod at etablere the third space. Det er den hybrid af vores viden, brugernes samt 

Volcanos viden, der i samlet enhed kan bane vejen for innovation. Men det er også i 

dette third space, at vi kan afprøve om vores design overhovedet møder anerkendelse. 

Vi er endt med et produkt, der bygger på viden om, hvordan man ved inddragelse af 

brugernes kulturelle adfærd med musik konceptuelt kan udvide koncertoplevelsen. Vi 

har haft mulighed for at afprøve ideen om konceptet overfor brugerne og Volcano, og 

det er en manual, der er vores endelige produkt. Men det er klart, at vi ikke har haft 

tid til at afprøve selve manualens output i virkeligheden. Vi ved, at Volcano i efteråret 

2010 med bandet Spleen United vil gennemføre en koncert bygget op omkring 

konceptet og det er her, at vores fælles arbejde – resultatet af the third space - vil stå 

sin endelige prøve. Men vi har dog i vores arbejde med at konfrontere brugerne med 

konceptidéen opnået en anerkendelse af vores produktide.  
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Felt 6: Appropriering, forandring i praksis (P) 
Som skrevet under felt 5 har vi ikke opnået at afprøve konceptet om den udvidede 

koncertoplevelse i praksis, men ifølge Spinosa et al. er det historical disclosing, der er 

det ægte entrepreneurielle mål: Det er først, når du skaber det næste skridt i en række 

af historiske skridt, at en mærkbar ændring krystalliserer sig, og hvis der ikke er 

enighed om, at praksis skal ændres, så er der ikke fundament for at ændre praksis og 

style og dermed opnå historical disclosing.  

 

Spørgsmålet er altså, om vi kan registrere denne enighed – kan vi overhovedet måle, 

at historical disclosing er opnået? Det er et processuelt mål sideløbende med, at vi 

skal lave et konkret produkt. Dermed har denne afhandlings forløb i virkeligheden 

flere resultater. Hovedresultatet er vores produkt: manualen for den udvidede 

koncertoplevelse. Men tankerne bag er, at denne manual skal hjælpe en virksomhed 

med at ændre på en anomali og dermed style i det disclosive space. Vi har på 

baggrund af vores anomali arbejdet med at få Volcanos øjne op for potentialet i at 

inddrage brugernes kulturelle adfærd med musik mere systematisk i deres arbejde.  

 

Jf. Spinosa et al. har vi direkte med Volcano arbejdet med krydsappropriering, hvor 

de via egne erfaringer fra andre oplevelsesforløb end koncertoplevelsen fik indsigt i, 

at praksisformer omkring en oplevelse strækker sig over et langt tidsforløb, og at de 

mange handlinger er med til at intensivere den samlede oplevelse. Herved åbnedes 

deres øjne for det innovative potentiale i at underbygge noget lignende i forbindelse 

med koncertoplevelsen.  

 

Sammen med brugerne har vi fået indblik i deres praksis med musik – en praksis som 

allerede eksisterer, men ikke i nogen særlig grad er understøttet af musikbranchen. 

Derfor kan man tale om, at vi artikulerer eksisterende praksis ved at give Volcano et 

værktøj, der kan være med til at understøtte, intensivere og altså artikulere den 

praksis, som brugerne allerede har.  

 

Rekonfiguration er også i spil, hvis man antager at dette koncept bliver en integreret 

del af Volcanos arbejde med deres kunstneres koncerter - fordi brugernes 

praksisformer - der ikke tidligere er blevet taget højde for, integreres og bliver en fast 
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bestanddel af det at bygge en koncertbegivenhed op, altså er en perifer praksisform 

blevet mere dominerende og påvirker dermed style. 

 

På baggrund af at Volcano allerede på egen hånd – uden vores opfordring – er 

begyndt at planlægge Spleen United koncerten med udgangspunkt i manualens 

værktøj, anser vi denne adfærd som en ændring i deres praksis, til at de nu tager højde 

for brugerens alsidige kulturelle adfærd med musik. Dermed er fokus justeret til ikke 

kun at betjene brugerne med funktionelle ydelser fikseret til selve dagen, hvor 

begivenheden finder sted, men også betjene en lang række kulturelle grundbehov. Det 

mener vi er historical disclosing. 

Afrunding på modellen for den entrepreneurielle designproces (P) 
Modellen for den entrepreneurielle designproces har været et godt arbejdsredskab – 

en plan vi kunne følge. Det er et værktøj til at begribe det felt vi arbejder i – en 

nødvendig forenkling af verden. For når man arbejder med effectuation er der i 

udgangspunktet mange mulige retninger processen kan tage, og det hjælper modellen 

os med at holde styr på.  

 

Det er også en måde, hvorpå man kan prøve at adskille de mange teoretiske og 

metodiske aspekter, vi arbejder med, fra hinanden. I realiteten er alle metoder og 

teorier til stede og i brug hele tiden og viklet ind i hinanden. Vi har netop valgt dem 

ud fordi de supplerer hinanden effektivt og interagerer med hinanden. Samlet set er 

det også et bud fra vores side, på hvorledes en procesmodel som tager udgangspunkt i 

to faglige retninger kan se ud. Nemlig entrepreneurship og proces og scenariedesign – 

begge er fag med bud på innovative processer på kandidatuddannelsen i 

Oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet, og da vi med denne afhandling har haft 

et ønske om at skabe forandring og innovation, har det for os været naturligt at parre 

de to retninger i én model. 

 

Workshoprefleksioner	  (S)	  
	  
Den følgende er en refleksion over vores appreciative formåen i projektet. Det tager 

udgangspunkt i forholdet mellem os som entrepreneurer og de to grupper vi har haft 
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primær kontakt med derude: Brugerne og Volcano. Hvordan har forholdet været 

mellem ”os” og ”dem”? 

I den entrepreneurielle designproces indtager vi selv en afgørende rolle. Det er vores 

handlinger i verden, bygget på hvem vi er, hvem vi kender og hvad vi ved, der sætter 

hele processen i gang. Vi er selv en del af det felt, vi ønsker at ændre. Derfor har vi 

selv en afgørende deltagende rolle i processen.  

Vi har igennem hele processen ønsket at arbejde med en appreciativ filosofi under alt 

hvad vi foretager, i særdeleshed i vores møder med mennesker. Dette indebar, at vi 

ville anerkende, involvere og værdsætte de mennesker, vi havde kontakt med henblik 

på at åbne op for feltet, finde anomalier og sidenhen skabe hensigtsmæssige 

løsninger.  

Derfor har en stor udfordringen i processen været, at vi på den ene side var 

facilitatorer af appreciative, innovative og entrepreneurielle processer og samtidig 

selv var ressourcer i dem. Vi har derfor både skulle lytte til personer og lade dem tale 

sammen igennem os, mens vi selv var med og også skulle lytte til os selv. 

Man kan diskutere i hvilken grad vi er lykkedes med vores appreciative agenda og 

hvilke konsekvenser denne dagsorden har haft for processen. Vi vælger at slå ned på 

to punkter. 

De væsentligste møder med verden har været i brugerworkshops og i møder med 

Volcano. Man kan spørge sig selv om vi fulgte Kahanes råd om den gode samtale. 

Var høfligheden sat til side, blev der sagt, hvad man mente? Blev der lyttet og talt 

åbent? Lykkedes det os i det hele taget at skabe åbne samtalerum og lade den 

appreciative tankegang være gældende i vores møder? 

Os og brugerne – selvrefleksion (S) 
Specielt i den første brugerworkshop formåede vi ikke 100% at skabe rum, hvor 

deltagerne (i hvert fald ikke alle) talte ”from the heart”. Det viste sig meget svært for 

8 fremmede mennesker at tale åbent og lidenskabeligt, ikke være høflige og sige hvad 

de havde på hjerte efter en kort personlig præsentation. Den slags viste sig svært at 

gøre på kommando i et rum blandt fremmede. 

Workshoppen var også relativt statisk i sin udformning: alt foregik siddende rundt om 

et bord. Dette lavede vi med held om på i den næste brugerworkshop, hvor brugerne 
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syntes mere frie og åbne, idet de bevægede sig rundt, havde ting at pille ved og 

indledningsvist havde brugt længere tid på at ”hyggesnakke” og lære hinanden lidt at 

kende.  

For begge brugerworkshops, gælder det, at det rum vi satte op, var defineret af os. Det 

var rum, hvor vi bad dem om at gøre, som vi sagde. Vi bestemte, hvad der skulle tales 

om og satte en ramme. Det var nødvendigt med en ramme og en retning, ellers var der 

jo ingen, der vidste, hvad man skulle tale om. Men i og med denne ”bestemmerrolle” 

fik vi også en ekspertrolle. Det kom til udtryk i, at de medvirkende ofte søgte vores 

anerkendelse, som om vi skulle godkende, at det de sagde, var godt nok. Som om vi 

vidste bedre. Dette er også udtryk for høflighed, idet det kan læses som, at de var 

bange for at sige noget pinligt eller at fornærme andre. Vi måtte derfor løbende 

understrege, at det var helt fint alt hvad de sagde og at ingenting var forkert, hvilket 

igen gjorde os til ”bestemmere”, der ville ”fremtvinge” åbenhed. 

På grund af vores store og personlige engagement i projektet og i feltet var vi 

muligvis også selv en smule dominerende på den konto. Vi er jo superbrugere og 

havde en masse erfaringer, ønsker og oplevelser at dele ud af. Dem skød vi ind med, 

når samtaler strandende. Selvom vi forsøgte ikke at lade det komme ud som 

sandheder eller ”bedre” oplevelser, men blot ytringer på lige fod med deres, kunne 

vores ytringer godt tolkes af brugerne som bedrevidende, netop i kraft af ovennævnte 

”bestemmerrolle” vi havde sat os selv i. Denne rolle som ”spillende træner”, hvor vi 

både sætter vejen, men også selv er med til at gå den, er indlejret som præmis i den 

måde vi valgte at arbejde appreciativ på. Og det er en svær balancegang. Alligevel 

kan man ikke kalde vores workshops mislykkedes. 

I forhold til Kahanes tanker om den åbne samtale, så er vores åbne samtaler ikke 

skabt med henblik på at løse et svært problem. Vi søger ikke at løse et problem, vi 

søger at åbne op for et felt og at søge efter anomalier. I workshoppen skulle brugerne 

ikke blive enige om noget, men udveksle egne oplevelser, drømme og ønsker. På den 

måde kan man sige, at det afgørende ikke er, at alle taler åbent med og lytter åbent til 

hinanden, men at vi er i stand til at lytte til dem.  

Vi bruger jo workshops til vores eget formål i vores egen proces. Vi har brug for 

viden i vores afsøgning af feltet og i søgningen efter disharmonier. Deres erfaringer, 

ønsker og drømme som de udvekslede med os og hinanden i samtalerummet, bliver 
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først for alvor anerkendt og værdsat, idet det bliver omsat til viden i designkælderen, 

hvor vi analyserer dialogen ud fra en bestemt oplevelsesøkonomisk optik. Det er i 

”mødet” mellem det hændte – det sagte i workshoppen – og vores faglighed i 

designkælderen, at der opstår ny viden. Og den viden tog vi sidenhen med videre i 

processen og således også i produktet. Så at vores workshops ikke var så vellykkede i 

Kahansk forstand, betyder ikke, at vi ikke er appreciative alligevel.  

Os og Volcano - selvrefleksion (S) 
Karakteren af de to Volcanoworkshops har adskilt sig fra de to brugerworkshops på 

nogle væsentlige punkter. Det gælder fx sammensætningen af mennesker. Hvor vores 

brugerworkshops bestod af en gruppe fremmede mennesker, er Volcanogruppen tætte 

kollegaer og har kendt hinanden i årevis. De holdt sig ikke tilbage for at ”speake up” 

og ingen høflighed gjorde sig gældende. Snarere tværtimod.  

Hvor dialoger kunne gå i stå med brugerne, var det modsatte gældende hos Volcano. 

De talte i munden på hinanden og i øst i vest og udviste stort og lidenskabeligt 

engagement. Det skyldes naturligvis, at de kender hinanden, men også, at de er med i 

projektet: Det handler om deres virksomheds fremtid, modsat brugerne der ikke havde 

noget direkte engagement. Dog var der også dominansforhold her, og nogle i gruppen 

talte mere og til tider henover andre i gruppen. Fx i idéudviklingsfasen om add ons 

under det andet møde var der forskellige holdninger til, hvordan det skulle foregå. 

Nogle var meget åbne, mens andre havde nejhatten på og var hurtige til at 

problematisere andre forslag. Dette var vi ikke altid gode nok til at styre og sætte den 

appreciative dagsorden igennem. 

Det skyldes blandt andet en vis ydmyghed. Vi kommer udefra, er novicer og 

amatører, dog med en faglighed, i forhold til deres professionalisme. Vi havde en vis 

ærefrygt, som gjorde os nervøse, høflige og forhindrede os i at speake up. På den 

måde løb det appreciative samtalerum os en smule over ende og vi lod dem falde ind i 

vante adfærds- og dominansmønstre, og de var mere på banen end vi var. Det blev lidt 

mere på deres præmisser end håbet. 

På den anden side. Hvis vi havde tillagt os en bedrevidende ”konsulentadfærd”, hvor 

vi ikke havde udvist ydmyghed, men gået ind til dem med selvsikker 

professionalisme, havde de måske ikke taget så godt imod os og de værktøjer, vi 

havde med. Denne attitude kunne have medført en stemning af, at vi ville gennemføre 
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noget med magt, og at de slet ikke følte sig involveret. På den måde kan man betragte 

vores ydmyghed som en fordel. At Volcano selv er gået videre med indsigterne fra 

workshoppen vidner om, at vores dialog alligevel lykkedes. 
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Konklusion	  (S)	  
 

Vores ønske, da vi påbegyndte processen, var at gennemføre: 

En entrepreneuriel proces i musikbranchen med henblik på at åbne op for nye 

potentialer og muligheder for innovation. Herunder at designe nye og bæredygtige 

oplevelsesprodukter i musikbranchen.  

 

Igennem vores entrepreneurielt baserede intervention i feltet erfarede vi, at brugere 

praktiserer og betydningstillægger musik på mange forskellige måder, mens 

musikbranchens fokus ofte er på mediet og funktionalitet. Dette var en iøjnefaldende 

diskrepans og herved øjnede vi muligheder og potentialer for innovation, idet vi 

kunne formulere følgende disharmoni: 

Musikbranchen tænker kun funktionelle brugerbehov ind i deres produkter. Brugernes 

mangfoldige betydningstillæggelser, brug og kulturelle samt kreative praksisser i 

forbindelse med musik har ikke fokus. 

 

I dette projekt har vi undersøgt mulighederne for at arbejde oplevelsesøkonomisk med 

billetkøb til koncerter. Dette skete på baggrund af Volcanos indtræden i projektet med 

ønsket om selv at have en billetkøbsplatform, selv ”indkassere” gebyret og samtidig 

udbyde andre produkter i tillæg til billetkøbet. Volcano havde en disharmoni i deres 

verden: 

 

BilletNet og andre billetadministratorer på Internettet kræver et fast gebyr på 20 kr. 

pr. solgte billet for en ren funktionsydelse. I dag muliggør teknologien at Volcano selv 

kan administrere og udbyde billetsalg, så hvorfor ikke tjene de penge per solgt billet 

selv og bruge dem på at skabe en bedre oplevelse for brugeren? 

 

Dette ønske fra Volcano var afgørende for os i processen, idet det betød, at vi, ved at 

tage imod udfordringen, havde en stærk partner med en platform i musikbranchen, 

hvorigennem innovative tiltag kunne realiseres. Volcanos disharmoni fusionerede vi 

med vores initiale disharmoni og det formede projektets anomali, som vi systematisk 

arbejdede med i resten af processen: 
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I dag er billetkøbsoplevelse en ren funktionsydelse, som består i en praktisk adgang 

til at købe billetten og modtage den. Brugernes andre behov samt kulturelle og 

kreative praksisser findes ikke i billetkøbsoplevelsen. 

For at kunne udvikle bæredygtige og relevante oplevelsesprodukter indenfor disse 

muligheder og potentialer, som vi øjnede i anomalien, har vi i dybden undersøgt 

hvordan brugere praktiserer og betydningstillægger en koncertoplevelse, som 

billetkøbet kan være starten på, og ikke bare musik generelt. Disse praksisser og 

betydningstillæggelser har vi forstået årsagen til, forklaret og sorteret udfra kulturelle 

strategier.  

 

Igennem vores entrepreneurielle designproces har vi desuden erfaret, at billetkøbet 

har en række konsekvenser, da det igangsætter et oplevelsesforløb hen mod en 

koncertbegivenhed og videre efter. Vi har undersøgt billetkøbets konsekvenser ud fra 

en oplevelsesstruktur, der består af forventning, begivenhed og erindring. Dette forløb 

har vi analyseret i forhold til koncertoplevelser, for dermed bedre at være i stand til at 

udvikle på, hvad et billetkøb kan indeholde af andre elementer end den rene funktion. 

Vi har derpå set, hvordan en billetkøbsoplevelse kan integrere brugernes, ikke bare 

funktionelle behov men også behov, som bunder i brugernes kulturelle praksis 

vedrørende musik. Dog er billetkøbsplatformen som sådan ikke et fokus i projektet. 

Vores fokus har været at undersøge, hvad et billetkøb indebærer og hvordan man kan 

udvide koncertoplevelsen. Det har vist sig, at man godt kan udvide koncertoplevelsen 

uden en billetkøbsplatform som udgangspunkt.  

 

På baggrund af den akkumulerede viden som processen har givet os, har vi udarbejdet 

en manual henvendt til Volcano, indeholdende en række værktøjer bestående af et 

mindset, en brugerbehovsmatrix og en portefølje med nogle generelle add on forslag. 

Volcano kan udvide og intensivere koncertoplevelsen for brugeren ved brug af denne 

manual. Eksempelvis ved at udbyde nye oplevelsesprodukter (add ons) via et 

billetkøb, gennem andre kanaler eller på selve koncertaftenen. Oplevelsesprodukter 

som understøtter forventning og/eller erindring og desuden imødekommer 

brugerbehov. 
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Dermed har vi handlet entrepreneurielt i vores arena, afsøgt disharmonier og 

konkretiseret en anomali. Anomalien krævede en ændring af praksis – en 

praksisændring som vi har understøttet og hjulpet på vej ved at skabe et konkret 

produkt: Manualen for den udvidede koncertoplevelse.   
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Summary	  (P) 
 

This dissertation seeks to produce an experience-based intervention in the arena of the 

Danish music industry. The aim is to create a foundation for new potentials and 

innovative thinking through working with experience economy and entrepreneurial 

processes. The focus of this process is in particular to reach out and not just analyse 

the world from a distance, but also vigorously work with the world. Consequently it is 

critical to work with and include both actors in the music industry, and the consumer 

of music into this process. 

To do this, the dissertation introduces a theoretical model for working with innovation 

and entrepreneurship. This model is based on the theories and methods obtained from 

Effectuation, Disclosing and Participatory Design, and is called the model of the 

entrepreneurial design process. The model acts as the backbone of the process – as a 

guideline in a chaotic process where the theoretical and methodical foundation, is not 

to have a known goal, but to let the given means of the entrepreneurs and the 

disharmonies in the world decide which direction to take. 

The dissertation builds on the fact that a memorable experience has the quality of 

three phases: expectation, the event itself and remembrance. In each phase different 

cultural practices unfolds, which an event- and experience based industry as the music 

industry can explore and capitalize from. A concert event also contains these three 

phases. The data shows that these many cultural practices materialise themselves as 

consumer or user created touchpoints with the concert. Touchpoints are places where 

the consumer by them selves feed from the concert experience. The claim is that the 

industry should create services and products that respond to these touchpoints. But 

today the Danish music industry has almost no attention towards this.  

The anomaly of this dissertation is as follows: Today, the ticket buying experience is 

based on pure function, which is a convenient way to buy your ticket and receive it. 

Users of other needs as well as cultural and creative practices are not in the ticket 

purchasing experience. 
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This dissertation then sets out to explore how this anomaly can be solved. By means 

of entrepreneurship, appreciative dialog and corporation with the stakeholder Volcano 

Management (an independent music management company based in Copenhagen, 

representing some of Denmark’s finest artists and producers in the alternative, rock 

and electronic genres) and consumer involvement through workshops with a user 

driven agenda, it forms the basis for an intervention. This intervention constitutes 

itself in a product, which is the final outcome of the process.  

Based on different studies the dissertation shapes a concept called “The Extended 

Concert Experience”. The studies concern how the users consume and experience the 

concert event, and how the course of different user touchpoints connected with the 

concert - both before, during and after the main event - can start with the purchase of 

a ticket and form the totality of a memorable experience. 

The extended concert experience is a concept that urges the organizer of a concert to 

support the cultural practices of the consumer. It introduces a way to rethink and 

expand the experience of a concert, in such a way that consumers not only has the 

experience of the concert on the day of the concert itself, but also have memorable 

experiences in the course up to and after the concert event.  

The studies in the dissertation show, how music and the concert event, by the 

consumers are used to establish social connections and communities - how music 

work as a form of communication to show others what likes and dislikes one have - 

how music is used to form ones identity - how music is the source of memories and 

how music has the remarkable function as a tool of personal transformation - just to 

name a few. All of these practises are anchored in basic cultural needs: A human 

being has the need to build an identity, the need for social interaction, the need for 

authenticity, the need for communication and practical functional needs.  

This knowledge of needs is converted into a tool – a ‘matrix of user needs’, which is 

designed to help e.g. Volcano Management develop ‘add ons’ (supplementary 

products and services). These add ons shall then, according to the aforementioned 

three phases of an experience, be placed before, during and after the concert event.   
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This will extend and support the totality of the concert experience. By doing this, the 

organizer confronts the needs that already exist among consumers, but one also 

intensifies the consumer’s possibilities to obtain a memorable experience. 

The final product-outcome of this process is a manual for managing the concept of the 

extended concert experience. This manual contains the tools created through working 

closely with Volcano Management and the consumers. First: the ‘mindset tool’ - 

which explains the three phases of a memorable experience. Second: the matrix of 

user needs tool – an easy overview of basic cultural and functional needs of the 

concert consumer. Third: an ‘add on portfolio tool’ – a long list of add on ideas which 

is a result of workshops with the consumers and Volcano Management. This can work 

as an inspirational catalogue for further add on development.  

The manual also works as a cost/benefit tool: the more needs an add on fulfils, the 

better. Thereby one can determine price, resources and time (costs) compared to the 

range and experience-intensifying potential of the add on (benefits). From this, one 

can asses if realisation of the add on is worth the while.   

This manual is designed to be a guide for innovation in a company as Volcano 

Management, whom on a daily basis needs to create new ways to interact with the 

music consumers. 

A long-term goal for the concept is not only to change the praxis of Volcano 

Management in terms of working with the concert experience, but also to change 

consumer praxis. The concept clarifies, for the users themselves, the praxis that they 

have, and this clarification may result in a greater attention towards having a 

memorable experience, and therefore create new consumer demands. 
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