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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to find the most reasonable way in which charging your phone 

on Roskilde Festival can become easier and perhaps more efficient. The paper discusses how 

the current climate of charging stations may be flawed or to a small extent be obsolete in their 

technology and accessibility, and includes an explanation of the way in which these charging 

stations work and how they could be improved in terms of the customer’s experience, which 

is this paper's main focus and possible contribution. The paper contains a quantitative 

analysis of our attached questionnaire where we discover the most common problems with 

the current charging solutions at Roskilde Festival. To figure out a better solution to the 

problem at hand, we have used methods and theories including - and not limited to - iterative 

design process, Coloured Cognitive Mapping, quantitative analysis, and Design Thinking. In 

this paper you will encounter divided sections of discussion, of which current charging 

solutions are the best in their respective fields; the process of how we ended up developing an 

app concept despite our groups initial idea, being a new type of charging station and how the 

Covid-19 pandemic shaped the way in which our report was written. Our app concept ended 

up being a solution to the problem of navigating to the nearest available charging station, 

which is one of the more major problems observed in quantitative analysis. In addition to this 

conclusion of specifying a possible solution, we have made some app designs in the form of 

pictures that we have included in this report and in the appendixes attached. What we 

furthermore discovered in the process of making this report, was that the current charging 

stations held a reasonable customer satisfaction level, so our angle of attack was that we 

didn’t need to reinvent a new charging station, but instead seek to improve the current ones, 

which was how our product came to be. 
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INDLEDNING   

Vores projekt omhandler ladestationer på Roskilde Festivalen. Mere specifikt er vi 

interesseret i at undersøge det nuværende økosystem og hvordan man kan forbedre og/eller 

optimere dette, med henblik på brugervenlighed og tilgængelighed. Kravet om elektricitet på 

festivaller er enormt, hvilket er en erfaring som vi selv har haft ved Roskilde Festival, og 

eftersom at verdens afhængighed af elektricitet kun vokser, opstår der samtidigt et stigende 

behov for tilgængelig strøm uanset hvor man er. Vi vil dertil finde ud af om Roskilde 

Festivalen har fulgt med i denne udvikling. Hvordan forbedrer vi opladningsservices på 

festivalen, og hvilken slags løsning er der mest behov for? Hvad mener festivalgængerne er 

de primære problemer ved de nuværende opladningsservices, og hvordan kommer vi på en 

løsning for at lindre eller fjerne disse problemer. 

PROBLEMFELT 

 Noget af det vi skal have fundet ud af, er hvorvidt vi vil forsøge at forbedre eksisterende 

løsninger, eller designe en helt ny løsning. 

Der findes allerede muligheder for opladning af elektroniske ejendele, også på Roskilde 

Festival, så nødvendigheden af en ny metode af opladningsservice er dermed ikke 

eksisterende. En tilgængelighedsfunktion af festivalens nuværende løsninger ved hjælp af 

enten kort eller app kan også tænkes, men den ide går vi mere i dybden af i projektafsnittet. 

 

Hvis vores dataindsamling peger på, at der er et behov for en ny opladningsservice på 

festivalen, vil vi gerne, med henblik på nem tilgængelighed, have lav bemanding hvis muligt. 

Det vil sige, at det vil indbefatte en låsemekanisme og skabe sine egne problematikker 

omkring tyveri og hærværk sikring. 

 

 

Til sidst er det også vigtigt at nævne, at hvis vores indsamling af empiri indikerer en 

problemstilling som kunne kræve en ny form for opladningsmulighed, skal det besluttes, om 
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det vil være et produkt, man kan tage ned i sin camp eller et offentligt sted på festivalen man 

tager til, eller måske en tredje metode til at få strøm på sin smartphone. 

 

Efter flere gruppemøder fik vi afgrænset vores projekt i forhold til vores vision fra 

projektdannelsen. Den første iteration af projektformuleringen fokuserede mere på grøn 

energi og bæredygtighed, men vi følte, at det ville komme til at overtage projektet, og at det 

var et overflødigt emne i forhold til Roskilde Festival, som allerede selv fokuserer meget på 

det, så den grønne infrastruktur er allerede på plads ved festivalen.  

  

Behovsmæssigt tør vi antage, at en stor del af festivaldeltagere vil få en ringere 

festivaloplevelse, hvis ikke de har tilstrækkeligt med strøm på deres smartphones. I forhold til 

vores projekt vil vi finde ud af, om der er et potentielt problem ved ikke at have strøm på sin 

mobil til en festival. Derfra vil vi undersøge hvilke behov der ikke opfyldes, ved de 

eksisterende muligheder for opladning på festivaler.  

 

- Problemformulering - 

  -Hvordan kan opladningsmuligheder, forbedres/optimeres på Roskilde 

  Festival? 

- Arbejdsspørgsmål - 

- Hvad synes festivalgængere om de nuværende opladningsmuligheder og deres 

tilgængelighed, på Roskilde Festivalen? 

 

- Har det nuværende økosystem af opladningsmuligheder brug for: optimering, 

en ny opladningsmulighed, eller en nemmere tilgængelighed af de nuværende 

 

- Hvilken løsning peger vores indsamlede data på er den bedste og hvordan vil 

sådan en løsning fungere og se ud?  

 

- Hvordan skal den optimerede løsning implementeres på Roskilde Festival? 
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AFGRÆNSNING 

I vores projektforløb har vi fra starten af haft vores fokus rettet mod opladning af personligt 

elektronisk udstyr, vi ved gennem vores egne oplevelser at langt størstedelen af 

festivalgæsterne har en smartphone med. Gennem vores spørgeundersøgelse har vi fundet 

frem til, at størstedelen af vores respondenter benytter powerbanks til at transportere strøm 

fra en opladningsservice til deres smartphone. Powerbanks er altså et middel til at forlænge 

tiden mellem besøg af opladningsservice, da man ved brug af powerbanks kan transporterer 

strøm og tage det med sig i lommen eller tasken. Vi er, efter evaluering af vores personlige 

oplevelser samt evaluering af vores spørgeskema til tidligere Roskilde Festival gæster, 

kommet frem til to potentielle designs der kan være med til at forbedre oplevelse, med 

opladning af personlige ejendele på festivaler. Af de to muligheder har vi evalueret vores 

muligheder for produktudvikling, herunder blandt andet de restriktion vi er underlagt grundet 

COVID-19, valgt en primær løsning i form af en app / udvidelse af eksisterende app. Ideen 

bag kan beskrives som et kort over festivalen, med tilhørende markører ved de 

opladningsservice der er tilgængelige. Herfra er det vores intention at produktet skal kunne 

udvikles yderligere, da der er potentiale for mere produktudvikling end vi har mulighed for. 

Kort inde i forløbet fravalgte vi at have en grøn/klimavenlig vinkel på vores design, da dette 

flytter for stor en del af fokuset fra opladning af mobiler, til den overordnede el-forsyning af 

festivalen. Fra dimensionen Design & Konstruktion har vi fra starten vidst, at vi ville 

inddrage “Colored Cognitive Mapping” som en metode til at undersøge og afgrænse design 

behovet. Vi vil derudover gennemgå en itterativ designprocess, som skal teste og forbedre 

vores design gennem brugerevaluering. Hertil har vi nogle komplikationer i relation til 

COVID-19, der gør det vanskeligt at skabe realistiske omgivelser for test af designet. 

LÆSEVEJLEDNING 

 

Projektrapporten er opstillet således, at vi starter med at redegøre for hvorfor vores projekt 

opfylder de krav der er til inddragelse af de kurser vi har gennemført; dette gennemgår vi i 

afsnittet “Semesterbinding”. Herefter kommer vores metodeafsnit, der skal beskrive de 

metoder vi har brugt til at gennemføre projektet. Vi vil gennemgå kvantitativt spørgeskema, 
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Colored Cognitive Mapping, Design Thinking og den iterative designproces. Dernæst 

gennemgår vi teoriafsnittet, som skal redegøre for vores valgte teorier fra kurserne Design og 

Konstruktion, STS og TSA.  

Herefter kommer afsnittet “Designproces” som skal redegøre for vores designløsning og 

fremhæve processen bag denne. Altså vil vi gå i dybden med hvordan vi har udarbejdet vores 

design, hvilke valg vi har truffet undervejs og hvordan vi er kommet frem til vores 

produktidé.  

 

Efterfølgende har vi analysen, dertil hører et afsnit med baggrundsviden om Roskilde 

Festival, og det miljø brugerne færdes i når de skal have ladet deres udstyr. Miljøet skal 

forstås som en overordnet betegnelse for de muligheder brugerne har for opladning af deres 

powerbanks og smartphones. Yderligere indgår den process brugerne gennemgår når de skal 

lade noget op, blandt andet at bevæge sig hen til en opladningsservice, også som en del af 

‘miljøet’.     

Selve analysen inddrager teorier til at analysere vores designløsning, samt det eksisterende 

økosystem designet skal placeres i. Derudover har analysen til formål at besvare vores 

arbejdsspørgsmål. Herfra går vi ind i diskussionsafsnittet som fremhæver udvalgte 

problematikker fra vores analyse. Derefter vil vi gennemgå vores ‘designproces’ altså de 

stadier vi er gået igennem for at komme frem til vores endelige løsning. Sidst har vi vores 

konklusion, her vil vi kigge på de svar vi har opnået på vores problemformulering og 

arbejdsspørgsmål.  

 

 

SEMESTERBINDING 

 

Dette projekt binder sig op af de kurser, som vi har haft i vores første semester på HumTek. 

Den første og primære dimension vores projekt er forankret i, er Design og Konstruktion 

(D&K) der blandt andet omhandler behandling af problemstillinger ved at konstruere en 

designløsning. her er der en oplagt sammenkobling da vi også arbejdede med at designe og 

konstruere et artefakt, til at løse et problem ude i virkeligheden. Af de metoder og modeller 

som bliver præsenteret i Design & Konstruktion har vi blandt andet brugt storyboards, som vi 

også nævner i metodeafsnittet; dette har sine kvaliteter i forhold til at lave strukturering og 

visualisering af de forskellige trin, vi skal igennem fra start til slut af. Et andet redskab som vi 
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har benyttet os af er Coloured Cognitive Mapping. En enkelt metode til at vende negative 

konsekvenser af et problem til positive bivirkninger. En model der tvinger designeren til at 

tænke på designprocessen som en løsning på en uhensigtsmæssig problematik der skal løses. 

En måde at tænke på, er noget vi bruger hele vejen igennem projektet og en tankegang som er 

gennemgående i kurset Design og Konstruktion ren generelt. 

Som er sandt for alt projektarbejde på RUC, vil vores indsats være dybt afhængig af vores 

evne til at gruppearbejde. Teori omkring rollefordeling og forståelse af de forskellige 

elementer, som udgøre et godt team, er super relevant for vores projekt. Redskaber som disse 

er nogle af de bindinger som vi kan drage til kurset: Basiskursus 2: Subjektivitet, Teknologi 

og Samfund, samt den generelle tankegang omkring hvordan teknologi, mennesker og 

samfundet påvirker hinanden, i vores tilfælde er samfundet erstattet af festivalen som 

organisation og dens arealer. Fra Basiskursus 2 vil vi blandt andet inddrage Aktør-

Netværksteori. I forhold til vores arbejde med Design og Konstruktion kunne det også være 

relevant at kigge på begrebet ‘affordance’, altså hvordan vi designer produktet på en måde, 

hvorpå at brugeren intuitivt ved hvordan designet skal bruges. Til slut vil der få steder i 

rapporten blive refereret til begreber fra kurset TSA. 

 

METODER 

I hele vores process, har vi brugt en del forskellige metoder til både at skabe struktur og 

overblik over vores problem. Først og fremmest, har vi med henblik på arbejdsplan og 

process kortlægning brugt Storyboards1. Storyboards er en række billeder, som viser 

fremtidens arbejde fra nuværende position. Ved brug af storyboards, har vi lavet en illustreret 

version af vores planlægning - altså visualiserer vi de mange forskellige milepæle vi har, og 

fortsat vil opnå. Ved at visualisere fremtidens arbejde, hjælper det til projektets helhed mht. 

at holde os på ‘det rette spor’. Fokus er vigtigt når det kommer til store projekter, så ved at 

dele hele projektet ind i mindre dele, gør det hele fremgangsmåden og arbejdsindsatsen mere 

                                                
1 Storyboards: The ten faces of innovationP(2006) 
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stabil. I hvert fald i vores tilfælde. Et eksempel på et af 

vores storyboard-billeder ses i højre side. Hele vores 

storyboard kan findes i de vedhæftede bilag. 

Storyboards kan bruges til mange forskellige scenarier. Vi 

brugte vores til hele projektet, arbejde og objekt. Vi kunne 

have lavet enkelte storyboards, til diverse ting i projektet - 

f.eks. ét storyboard til vores app, som forklarer hvordan vi 

vil tilgå hele processen og ét storyboard til selve processen 

af at arbejde som en gruppe.   

En anden metode vi har arbejdet med i forhold til vores projekt er farvede problemkort - 

Coloured Cognitive Mapping for Design Science Research (CCM4DSR)2, som vi har brugt 

til at indkredse og skabe en bedre forståelse af vores problemstilling. Her har vi både fået en 

forståelse for hvilken positiv indflydelse vores løsning vil give på problemet - og hvilke 

forudsætninger der eksisterer til problemet. CCM er en fantastisk måde at strukturere egne 

tanker, hvorefter dette kommunikeres videre til diverse gruppemedlemmer. Her kan 

værdierne bag en problematisk situation blive løst, ved sammenligning af alternative 

løsninger fra de enkelte individer. Det gik hurtigt op for diverse enkelte gruppemedlemmer, 

at vi alle er meget ‘visuelt tænkende’. Vi arbejder derfor bedst når vi har noget visuelt 

materiale, som hjælper gruppen som helhed til at opnå de bedste resultater mht. mindre eller 

større problemstillinger. Derfor er CMM og Storyboards fantastiske til vores gruppe. 

Udover disse metoder har vi indsamlet kvantitativ data fra spørgeundersøgelser. 

Spørgeundersøgelser vil være den primære informationskilde, til at forbedre og søge 

brugbarhed med henhold til hvilken løsning der skulle løse vores problem. Dette er en god 

måde at indsamle viden og formidle dertil. Det vil være muligt at se efterspørgslen og tilrette 

vores projekt til forbrugernes behov. Vi analyserer spørgeskemaer for at samle en stor 

mængde data - det vil sige, at vi på baggrund af den analyse vi foretager af vores 

spørgeundersøgelse, kan vurdere hvorvidt de nuværende løsninger svigter, har lange køer og 

alt i alt ikke er tilgængelige nok til at folk gider bruge dem eller er tilfredse med dem. Den 

anden mulighed var, at vi på baggrund af analysen kan se, at brugerne er tilfredse nok, og at 

                                                
2 Coloured Cognitive Mapping. Venable, John (2014) 
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der måske er mere tale om en slags bedre udbredelse eller tilgængeligheds funktion af de 

nuværende stationer. En kvalitativ metode såsom et interview, overvejede vi også stærkt at 

benytte. Vi valgte ikke at lave et interview, eftersom vi ønsker så meget data som muligt 

hvilket gøres bedst gennem spørgeskemaer. Et interview er et virkelig godt redskab til at 

indsamle ‘fokuseret’ data - altså kan der evalueres mere på diverse spørgsmål. Dette var hvad 

appellerede til os, men i en projektopgave hvor vi er tidspressede af en deadline, valgte vi at 

søge så stor en mængde data som muligt - altså lagde vi flere kræfter i vores spørgeskema. 

Samtlige af vores gruppemedlemmer har været på b.la. Roskilde Festival. Vi har derfor en 

masse erfaring og viden, mht. opladnings mulighederne og diverse teknologiske 

objekter/programmer dertil, såsom f.eks. Roskilde Festivals egen app. Vi forsøger at forholde 

os så objektivt som muligt, ved at tillægge en masse metoder og andre individers erfaringer - 

her fandt vi f.eks. ud af gennem spørgeskemaet, at over 70% engang imellem eller ofte har 

problemer med at finde ladestationer på Roskilde Festival. Her støtter respondenternes egne 

erfaringer vores idéer og førhen udsagn, hvilket minimerer det subjektive aspekt markant. 

Gruppens tidligere idé var, at vi ville bruge FabLab til at producere en prototype af en 

ladestation. Dette blev dog ikke en realitet grundet COVID-19. 

Det har været en lang proces, at komme fra første idé i idéfasen til vores endelige slutprodukt 

- den endelige designløsning. For at sikre, at vi i dag står med en god designløsning, som 

lever op til både behov og ønsker for brugeren, er alle ideer blevet grundigt gennemarbejdet 

gennem systematikken - idé, planlægning, indsamling af data, evaluering af data og test. Som 

igen har frembragt nye idéer, som igen har ført til indsamling af data, evaluering af data, test 

osv. Dette er den iterative proces, som er essentiel for alt arbejde med udvikling af 

designløsninger. Arbejdsmetoden sikre, at den færdige designløsning bliver systematisk 

gennemarbejdet gennem vedvarende test og evaluering, til man til sidst står med et færdigt 

slutprodukt, som gennem sidste test, består ikke bare af tekniske krav, men også af krav som 

kan defineres ud fra brugerbehov og ønsker. Først når testen er bestået på alle parametre, er 

designløsningen klar til endelig implementering på Roskilde Festival. Denne repetitive design 

process har dermed været et uundværligt redskab, i at nå vores mål, om at lave den perfekte 

designløsning. Mere om det længere nede.  
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TEORI 

Teoriafsnittet skal give en overordnet redegørelse for de teorier vi har valgt at inddrage til 

vores analyse. Det er disse der danner grundlaget for designet af den endelige løsning og de 

valg der har ført dertil. Og yderligere vil vi bruge teorierne til at understøtte vores valgte 

metoder og besvarelse af spørgsmålet om hvordan det, at oplade elektronisk udstyr, som 

smartphones og powerbanks, kan forbedres på Roskilde Festival. 

 

Teknologisk Videnskab 

 

Teknologisk videnskab er en betegnelse som dækker over, hvilke formål en given 

teknologisk artefakt har. I denne rapport er formålet at forbedre oplevelsen med opladning på 

Roskilde Festival. De primære fokuspunkter for at opnå dette, er at mindske tid brugt på 

transport fra og til opladningsservice, sænke mængden af kø ved de enkelte servicer og at 

mindske omkostningerne for festivalen og brugere.  

Overordnet set er de førnævnte punkter noget der kan implementeres på mange forskellige 

festivaler og andre store arrangementer, med overnattende/camperende gæster. Derfra har vi 

et nyt krav til vores design, nemlig at designet ikke må være indsnævret i grad hvor det bliver 

vanskeligt at “flytte” designet til for eksempel Langelandsfestivalen.  

Før vi overhovedet begynder at tale om at designe noget, er det essentielt at finde ud af om 

der findes et behov for det tænkte design. Teknologiske artefakter dannes ud fra det 

menneskelige behov (De Vries, 2005). Den teknologiske videnskab bag sådanne teknologiske 

artefakter, er delt ind i 6 kategorier 

• Betjeningsprincipper og normal opsætning 

• Designkriterier og -specifikationer 

• Teoretiske værktøjer f.eks. beregninger og begrundelser 

• Kvantitative data herunder beskrivelser 
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• Praktiske overvejelser 

• Proceduremæssigt kendskab 

Der hører også to taksonomier til, under teknologisk videnskab. Den første taksonomiske 

inddeling følger fysikkens natur, dette er det u-forsætlige aspekt af artefaktet. Hertil skal det 

forstås at taksonomien er delt ind i de rumlige-, miljømæssige og fysiske aspekter. 

Den anden taksonomiske inddeling er efter funktionens natur, altså den forsætlige- eller 

intentionelle side af artefaktet. Det er artefaktets funktion som kommer i fokus, taksonomien 

består af det logiske-, udviklende-, sociale-, økonomiske-, æstetiske-, og det etiske aspekt. 

Således er disse to taksonomier også med til at danne overblik over hvad det er for viden vi 

har skulle bruge, under udviklingen af vores designløsning/teknologiske artefakt.  

Den teknologiske videnskab er altså relevant for vores projekt, da vi arbejder med optimering 

og udvikling af et teknologisk artefakt i et specifikt miljø. Derudover inddrager vi også en 

grad af videreudvikling af eksisterende artefakter, forstået således at vi inddrager de 

eksisterende opladningsservice på festivalen og den process, man som gæst gennemgår når 

man for eksempel skal have opladt sin smartphone. Der eksisterer altså et specifikt 

‘økosystem’ for opladning af udstyr på festivalen, og det er i dette økosystem at vi har skulle 

finde ud af, hvilken designløsning passer bedst ind.  

Teknologisk Diffusion 

Når man vil integrere en ny teknologi i et netværk eller samfund stiller det krav til 

teknologien. Krav som forsikring om sikkerheden af brug, forsikring om brugervenlighed 

eller forsikring om beskyttelse af private data. -(Rogers, (1962) Diffusion). Med henblik på 

en app eller udvidelse af en eksisterende app, der skal guide folk til- og hjælpe dem med at 

vælge opladningsservice, må vi altså se på de mest væsentlige krav der stilles af brugerne. 

Herunder vejer krav som brugervenlighed og tilgængelighed tungt, men også en hvis 

forsikring om at systemet virker og at man kan stole på den information man får stillet til 

rådighed af appen. 

Definitionen af diffusion kan kort beskrives som en process der består af fire punkter, som 

gennemgås kronologisk.  -(Rogers, (1962) Diffusion) 
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1. en innovation bliver til,  

2. som bliver formidlet på bestemte måder 

3.  over en hvis tid  

4. af individer i et samfund/socialt netværk 

 

Vi skal altså se på implementeringen af vores foreslåede app gennem de førnævnte punkter. 

Vi forsøger altså at implementere et udvidet vejvisningssystem, dette skal først og fremmest 

formidles til brugerne, det sker via et app-design. Efterfølgende skal vi tage 

brugerevalueringer op til overvejelse og implementere hvad der dømmes nødvendigt. I 

tilfældet for en app til en festival vil denne formidling ideelt ske under og på denne festival, 

men også formidling af individer som har erfaring med festivalen kan give et godt indtryk af 

brugervenlighed m.m. 

Ifølge Rogers har en teknologi sædvanligvis en hardware side og en software side, hardware 

er altså en given teknologis fysiske artefakter og delelementer. Software henviser til det/de 

formål artefakterne har i teknologien. -(Rogers, (1962) Diffusion) Igen tager vi vores app-

forslag op, her skal hardware aspektet forstås som de enkelte opladningsservice, yderligere 

kan man også inddrage festivalens vejnet, samt personalet hos de enkelte servicer som 

hardware aspekter. For at fastholde overblikket vil vi dog nøjes med at se på de dele vi har 

dømt mest væsentlige.  

Udover definitionen på diffusion, har Rogers opstillet en deffination for den process en ny 

innovation/teknologi gennemgår når den bliver forsøgt implementeret. Denne proces er 

inddelt i fem faser: 

1. Knowledge 

2. Persuasion  

3. Decision 

4. Implementation  

5. Confirmation 
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Knowledge eller viden kan forstås som processen hvori nye brugere får kendskab til 

teknologien og hvordan den fungerer. Persuasion eller overbevisning forstås som det led i 

processen hvor individerne der bruger teknologien, enten danner en negativ eller positiv 

overbevisning/holdning om teknologien. Decision/beslutning er procesdelen som omhandler 

beslutningstagningen, altså om individerne der står med beslutningen, om hvorvidt de vil 

benytte en given teknologi eller ej, vælger at implementere teknologien eller afvise den og 

hvorfor. Til sidst Confirmation eller bekræftelse, i denne afsluttende del af processen for 

implementering af en ny teknologi reflekteres der over implementeringen. Det mest 

væsentlige her er om de individer som benytter, eller på anden vis er påvirket af, en sådan 

implementering er positivt stillet overfor denne eller om der er holdninger imod. 

Confirmation er afhængigt af at teknologien bliver implementeret enten helt, i form af 

testforløb eller i form af en delvis implementering. 

Aktør-Netværksteori (ANT) 

“Hvordan kan man beskrive et fænomen, der i visse øjeblikke ligner en lukket kasse,  men 

som ved nærmere eftersyn består af et uafgrænseligt virvar af elementer og relationer?” -

Elgaard, Jensen (2003) Aktør-Netværksteori. Således kan redegørelsen for Aktør-

netværksteori, herfra forkortet ANT, introduceres. Før vi kan begynde at redegøre for ANT 

og den analysestrategi det indebære, er vi nødt til at redegøre for de begreber som indgår i 

teorien.  

● Aktør 

Aktøren skal forstås som den handlende part i netværket, dog er der den store forskel 

fra andre sociologiske teorier, at aktørbegrebet inden for ANT ikke er begrænset til at 

være enkelte menneskelige individer. Altså skal vi forstå aktøren(e) som de parter af 

netværket, som vi kan tilskrive en handling. ”Pointen i ANTs aktørbegreb er, at der 

aldrig er nogen kerne, hvorfra handling strømmer. Aktøreffekten opnås ved at 

netværk ordnes på en bestemt måde, således at et punkt i netværket kommer til at tale 

eller virke på vegne af andre”-Elgaard, Jensen (2003) Aktør-Netværksteori. Hertil 

kan vi tage et eksempel fra det virkelige liv. En lastbil påkørte, den 15 december, 

broen ved Trekroner Station, broen kollapsede og vejen under broen blev spærret af i 
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begge retninger. Herfra var det politiet som afgav en rapport til medierne, og derefter 

medierne som bringer nyheden videre til lokalbefolkningen. Altså har medierne en 

hvis aktørrolle i og med at de viderebringer og formidler information, men også 

politiet har en aktørrolle, da det er dem som skal lukke vejen og lave rapporten over 

uheldet.  

I og for sig har den lastbilchauffør som ramte broen også en aktørrolle. Ikke med 

hensyn til at viderebringe information om uheldet, men uden ham havde der intet 

uheld været. Altså må vi konkludere at når det angår hvem eller hvad aktøren er i 

ANT, handler det om hvilket perspektiv man vil se på netværket fra. 

● Netværk 

Med forståelse for aktørbegrebet og dets afhængighed af specifikke perspektiver 

indenfor netværket, kan vi tegne et billede af hvad vi bør forstå som ‘netværket’ når vi 

arbejder inden for ANT. “ANTs påstand er dermed, at intet objekt har en essens, som 

er givet i kraft af sig selv” -Elgaard, Jensen (2003) Aktør-Netværksteori. Jensen siger 

altså at der ikke er noget som eksisterer, uden at det er i kraft af en relation til noget 

andet som eksisterer. Går man langt nok ud i leddene kan man forsøge at diskuterer 

om ikke f.eks. universets tilbliven, var uafhængig af eksterne faktorer og dermed har 

en essens som er givet i kraft af sig selv. Men så bliver det også meget abstrakt at 

forsøge at tale om aktører. Vi må altså forstå netværket på et mere jordnært plan, lad 

os tage en lufthavn som eksempel på et netværk. I en lufthavn er der en lang række 

aktører, fra cafeer, restauranter og butikker til bagage personalet, derudover er det de 

rejsendes som skaber efterspørgslen for de førnævnte parter. Dette netværk kan 

beskrives som sit eget økosystem eller miljø, hvori alle parter er afhængige af 

hinanden i større eller mindre grad. Samtidigt vil der ofte eksisterer netværker i 

netværker, f.eks. har cafeen sit eget netværk med ansatte, maskiner, leverandører osv. 

Yderligere vil et netværk som lufthavnen eller cafeen næsten altid være underlagt et 

størrer netværk, hvis verdens lande lukker ned grundet en pandemi, og de rejsende 

bliver hjemme, så må lufthavnen indstille arbejdet og gør lufthavnen det, må cafeen 

følge efter.  

● Translation 

”I aktør-netværksteori bruges translation i bred forstand om de processer, hvormed 

en aktant opnår styrke ved at associere sig med andre. Styrkelsen af en aktant opnås 

ved at denne aktant indtager en position, hvor den kan tale eller virke på vegne af en 
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anden.”-Elgaard, Jensen (2003). Translation skal altså forstås som en process, en 

process hvori en aktør i et netværk, tilegner sig en vis position hvorfra denne aktør, 

kan tale eller handle på vegne af andre aktører i netværket. Eksempelvis 

bagerjomfruen som står bag disken, det er dem som er ansvarlige for salget og hvis 

kunderne har spørgsmål om indholdet i varene, er det også bagerjomfruen som skal 

kunne besvare dem. Men det er ikke dem som producerer varerne, altså er 

bagerjomfruen i en position hvor de handler på vegne af bageren og ejeren. Og det er 

denne type process vi kan betegne som translation inden for ANT. 

● ANT som analysestrategi  

Med kernebegreberne for ANT på plads, vil vi nu gennemgå hvordan ANT kan 

bruges til at analysere i analyseafsnittet, men også hvordan ANT adskiller sig fra den 

traditionelle sociologi. Kort sagt kredser analysestrategien for ANT omkring 

translationen, og hvordan denne reelt forløber. ”ANTs analysestrategi simpelthen at 

følge  “translationerne”: Hvordan lykkes det på et konkret og praktisk niveau, at 

noget kommer til at tale på vegne af noget andet.”-Elgaard, Jensen (2003). Denne 

gennemgang af en translation danner fundamentet for videre analysering, af netværket 

og de aktører som er relevante for det givne perspektiv. ANT går på flere punkter i en 

anden retning end de traditionelle sociologiske teorier, dette gør sig primært til udtryk 

ved at vi skal observerer virkeligheden som et netværk, punkter eller genstande som 

der løber forbindelser imellem. -”Den mest markante effekt er, at verden beskrives 

som et netværk af punkter og forbindelser fremfor som felter, systemer, lag eller 

sfærer.”-Elgaard, Jensen (2003). 

Vi må altså kunne konkluderer at ANT er en analysestrategi, som egner sig særligt 

godt til fremhæve forbindelserne mellem de mange forskellige punkter/aktører, som 

indgår i et givent netværk og til at beskrive processerne mellem enkelte parter. Derfor 

er ANT også en radikal måde at opfatte virkeligheden på sammenlignet med mere 

traditionelle sociologiske teorier   

ANALYSE 

I vores analyse vil vi både analysere - og fortolke - den kvantitative data, som vi har anskaffet 

os i anledning af udarbejdningen af denne rapport.  
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Spørgeskema: den kvantitative analyse 

Det spørgeskema som vi har lavet, er udarbejdet med det formål at indsnævre vores 

projektemne; og eftersom at vi har haft mange tanker og ideer i forhold til hvordan vores 

projekt skulle udfolde sig, har vi brugt spørgeskemaet til at forstå hvilke af vores produkt-

ideer, vi skal fokusere på. Med andre ord har vi brugt spørgeskemaet som en brugeranalyse, 

for at se om vores produkt ville være noget, som festivalgængere ville gide bruge, og hvilke 

dele af vores produkt-ideer, som vi skal prioritere. Hvis dette var et kommercielt produkt, 

som et firma overvejede at producere titusindvis af, er en brugeranalyse som denne også 

brugt for at sikre sig, at der findes en brugergruppe og et marked for produktet, hvilket 

minimerer risikoen for en kommerciel fiasko. Denne brugeranalyse drager også paralleller til 

Everett M. Rogers begreb, “trialability”, hvilket referer til når en innovation bliver udgivet 

eller afprøvet af en lille gruppe mennesker, for at se hvordan brugerbasen responderer til 

opfindelsen.3 I forhold til vores produkt, kunne man argumentere for, at det ikke er en 

innovation, men en videreudvikling af en eksisterende ide - eller en “re-invention”. Nogle af 

spørgsmålene viste sig ikke at være relevante for rapporten, så de er ikke inkluderet i 

analysen. 

 

Vores spørgeskema består af 15 spørgsmål, som er således:  

1. Har du været på Roskilde Festival? 

2. Overnatter du på Roskilde Festival? 

3. Har du fået stjålet/mistet din telefon på Roskilde Festivalen. Hvis ja, hvordan blev den 

stjålet? 

4. Har du før benyttet dig af en opladningsservice på Roskilde Festival? Hvis ja, svar 

venligt på de følgende spørgsmål 

5. Har du oplevet, at det kan være svært at finde en opladningsservice på festivalen? 

6. Har du oplevet lange køer ved opladningsservices? 

7. Føler du dig tryg, i forhold til din telefons sikkerhed, ved alle de eksisterende 

opladningsservicer på Roskilde? 

8. Hvis nej, hvad kunne gøre dig mere tryg? 

9. Hvilke opladnings muligheder har du brugt på Roskilde Festivalen? 

a. 3’s Reload-stand 

                                                
3 M. Rogers, Everett (1962). DIFFUSION OF INNOVATIONS (3. udgave),  
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b. (Hvis ja, ellers spring over) hvor tilfreds var du fra brug? 

c. VOLT 

d. (Hvis ja, ellers spring over) hvor tilfreds var du fra brug? 

10. Har du brugt andre opladningsservices, på Roskilde Festivalen? Hvilke? 

11. Hvilke af disse enheder har du/din camp med på festivalen, som kræver opladning? 

12. Hvad er du villig til at betale for én opladning af din enhed? (Telefon eller almindelig 

powerbank, gælder f.eks. ikke bilbatterier eller Soundbox-batterier) 

 

 

 

I det første spørgsmål, “Har du været på Roskilde Festival?”, svarer 57,1% af vores 

respondenter, at de har været på festivalen flere gange, mens 40% svarer ‘Ja, en eller to 

gange’, og én person (2,9%) svarer, at De kun har været til 

festivalen én gang. Svaret “Nej” var også en mulighed, men som 

udgangspunkt har vi kun sendt spørgeskemaet til personer, som vi 

ved har været til Roskilde Festival, og derfor udgør det svar 0%. 

Dette spørgsmål kunne måske ses som trivielt, men grunden til at vi 

har valgt at inkludere det, er, at det grupperer vores respondenter i 

tre grupper; den hyppige festivalgænger, den sjældne 

festivalgænger, og førstehåndsindtryk-gængeren.  Dermed ved vi, at 

størstedelen af vores svar (57,1%) kommer fra den hyppige 

festivalgænger, hvilket vi anser som værende positivt for vores 

brugerundersøgelse, da det er dem som kender festivalen bedst, og dermed har den bedste 

forståelse og fleste erfaringer med festivalens faciliteter.  

 

Ligeledes forbinder vores andet spørgsmål, “Overnatter du på Roskilde Festival?”, sig til 

forrige spørgsmål, hvor vi igen har håbet på at få en majoritet af vores svar fra mennesker 

som hyppigt overnatter på festivalen, da vi antager, at festivalgængernes behov for strøm og 

opladning af mobile enheder øges, jo længere de tilbringer sig på festivalen. 62,9% af vores 

respondenter svarer, at de overnatter alle dagene på Roskilde Festival, hvilket er hvad vi 

havde håbet at få majoritet med. 28,6% svarer, at de overnatter nogle af nætterne, mens kun 

8,6% svarer, at de sover hjemme alle nætterne. Så ud fra svarene, kan det konkluderes, at den 
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største del af vores respondenter overnatter på festivalen og dermed er hovedgruppen, ud fra 

vores antagelser, som har brug for opladningsstationer.  

 

 

I spørgsmål tre spørger vi vores respondenter, “Har du fået 

stjålet/mistet din telefon på Roskilde Festivalen. Hvis ja hvordan 

blev den stjålet?”. Det svar som vi havde håbet på til dette 

spørgsmål, var, at hoveddelen af vores respondenter havde fået 

deres telefoner stjålet. Selve situationen eller stedet hvorved deres 

telefon blev stjålet fra dem var ikke nær så vigtigt, som at vide om 

den var blevet stjålet i det hele taget. Men til dette spørgsmål 

svarede 65,7% af vores respondenter, at de ikke havde oplevet, at 

have fået deres telefoner stjålet på festivalen. Selvom vi havde 

håbet på en majoritet i et andet svar, kunne man argumentere for, at 

det var forventeligt at få det svar som vi har fået. Selvom tyveri 

altid vil være en risiko på en festival, ville det antageligt være mere 

prioriteret og snakket om, hvis over halvdelen af Roskilde Festivals 

gæster mistede deres telefon hver gang de deltog. Men det sted 

hvor de fleste af vores respondenter mistede deres telefon, var i 

deres telte eller camp, hvor 17,1% svarede således. 8,6% svarer, at de ikke ved det eller ikke 

kan huske det, mens kun to personer (5,7%) svarer, at de mistede den i en ladestation. Den 

resterende 2,9% - den sidste respondent - mistede den under en koncert. Ved at addere 

summen af de forskellige resultater fra dette spørgsmål, har 34,3% af vores respondenter 

mistet deres telefon ved en festival.  

 

Vores fjerde spørgsmål, “Har du før benyttet dig af en 

opladningsservice på Roskilde Festival?”, er et spørgsmål som vi 

tilføjede på grund af, at det ville hjælpe os med at prioritere hvilket 

produkt vi skulle fokusere på. Hermed refereres der til vores 

produktidéer som f.eks. appen til at finde vej til den nærmeste 

ladestation, eller selve den låste ladestation. Dette spørgsmål er 

ikke afgørende i vores beslutning om hvilket produkt vi vil vælge, 

da de næste par spørgsmål er med i afgørelsen om hvad der er størst behov  
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for. Endskønt svarede hele 80%, at de havde brugt en ladestation før.  

 

I næste spørgsmål spørger vi, om de har haft svært ved at finde en opladestation på Roskilde 

Festival. 15,6% svarer “Altid”, 21,9% svarer “Ofte”, og flertallet af vores respondenter 

(34,4%) svarer, at de en gang imellem har haft svært ved at finde en ladestation. De 

resterende 18,7% og 9,4% svarer, at de henholdsvis sjældent og aldrig har haft problemer 

med at finde dem.  

 

Ud fra disse svar kan vi deducere, at vores respondenter svarer i 

flertal i intervallet “Altid”, “Ofte” og “En gang imellem”, hvilket 

kunne tyde på - og ville være en fortolkning af vores data - at et 

flertal af gæsterne på Roskilde Festival til tider har svært ved at 

finde en tilgængelig opladestation. Denne udledelse bliver ligeledes 

også støttet af svarene fra vores næste spørgsmål, hvor vores 

respondenter bliver spurgt, om de har oplevet lang ventetid eller lange 

køer ved en ladestation. Her svarer et stort flertal på 81,8% “Ja”, med 

de resterende 18,2% som svarer “Nej”. Altså kunne man antage, at 

køtid ved de nuværende ladestationer er et stort problem for 

størstedelen af festivalgængerne. 

  

 

Vi spørger også vores respondenter om de føler sig tryg ved at efterlade deres telefoner ved 

de nuværende opladningsservice. Her svarer 58,1%, at de føler sig trygge ved de nuværende 

løsninger, med den resterende 41,9% som ikke føler sig trygge. 

Denne fordeling er faktisk meget tættere end vi havde forventet. På 

grund af denne fordeling overvejede vi i højere grad at fokusere på 

selve ladestationen som værende vores produkt, men vi spurgte 

opfølgende vores respondenter, hvad der kunne gøre de nuværende 

ladestationer tryggere. Et af svarene var: “Jeg har aldrig ladet min 

telefon ligge hos dem, har altid afleveret en powerbank som skulle lades i 

stedet.” Dette var en nuværende løsning som vi ikke havde overvejet før. De andre svar 

pegede også mere på, at festivalgængerne ville være tryggere med mere personale, hvilket gik 

direkte imod vores personale-frie produkt, hvilket overraskede os -  
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mere end noget andet.  

 

Endvidere, fik det os til at genoverveje vores ladestation-produkt, da vi så nærmere på hvilke 

nuværende opladningsservice som vores respondenter brugte. 54,3% har haft brugs 3’s 

Reload-stand, men hele 74,3% havde haft brugt Volt, hvilket er en opladningsservice for 

powerbanks. Ligeledes har 91,4% af vores respondenter mindst én powerbank med sig på 

festivalen, hvilket klart var det mest populære svar i det spørgsmål, udover telefonen med 

94,3%.  

 

Når man kigger på svarene fra vores spørgeskema i en helhed, kan man se at de fleste af 

vores respondenter ikke lader til at have mange problemer med de nuværende 

opladningsservice, udover at de kan have længere kø. Et af hovedpunkterne i vores 

designløsning og implementering var, at vores produkt og løsning skulle være uden 

personale, men vores respondenter følte sig faktisk tryggere ved at der var mere personale. 

Samtidigt viste det sig, at vores respondenter heller ikke efterlod deres mobiler ved 

opladningsservicene, men i stedet brugte opladningsservicen til at oplade deres powerbanks; 

dermed sikrede de sig selv imod et stort monetært tab i anledningen af tyveri. Hvis deres 

telefon blev stjålet, mistede de en enhed som kunne koste op til 10.000 kr, men ved at 

efterlade en power bank til opladning, risikerer de kun at miste en enhed til 150 kr. Derfor, på 

baggrund af de data som vi har indsamlet i vores spørgeskema, har vi valgt at udvikle et 

design og koncept til en app i stedet for en aflåst opladningsservice, da vi måtte indrømme 

overfor os selv, at vores løsning ikke var brugbar nok til at gøre nogen forskel på Roskilde 

Festival.  

 

 ANT-Analyse 

I dette afsnit ser vi på Roskilde Festival som netværket for vores ANT-analyse, 

Netværksbegrebet forstås som netværket af (1)opladningsmuligheder, (2)brugere af disse, 

(3)festivalens veje og stier mellem opladningsservices, samt (4) de enkelte personlige 

enheder som bliver ladt op(powerbanks og smartphones).  

Afgørende for denne analyse er også aktørerne i netværket. På festivalen er der et omfattende 

netværk af ‘aktører’ hvis vi bruger ANTs definition, derfor har vi valgt at snævre 
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netværksbegrebet ned, så det i denne analyse dækker over de aktører som har relevans for 

opladning af smartphones og powerbanks på Roskilde Festival.  

Som første og måske vigtigste aktør, har vi brugerne, altså de menneskelige individer som 

skal benytte vores designløsning. Her har vi først og fremmest med mennesker at gøre, og 

derfor altså en række krav, tager vi vores app design vil de mest væsentlige krav være 

brugervenlighed. Da det er intentionen at denne app skal benyttes på nordeuropas største 

musikfestival, skal der også tages højde for berusede brugere. I denne analyse vil vi dog 

fokuserer på hvordan individerne indgår i netværket og hvilke handlinger de bidrager med.  

Næste store aktør i netværket af opladningsservices på festivalen er de enkelte services 

herunder 3’s opladningsboder og Volts powerbank-service. Igen forholder vi os primært til de 

handlinger disse kan siges at have i netværket. Den sidste aktør i denne analyse er vores app 

design. Hertil vil vi nævne at vi har fravalgt at se smartphones og powerbanks som aktører, 

da disse forekommer for passive fra de vinkler vi vil analysere netværket fra.   

Herfra er det muligt at opstille netværket så det bliver muligt at få overblik over de enkelte 

forbindelser, der løber mellem aktørerne i netværket. Lad os først se på de to 

opladningsserviceudbydere, Volt og 3 er altså aktører i den forstand at de formidler strøm til 

festivalgæsterne på vegne af festivalen, dette er altså deres primære handling som aktør. 

Yderligere kan vi dele denne handling op i flere punkter, Volt og 3 har hver deres måde at 

formidle strømmen på, 3 lader smartphones eller powerbanks op direkte imens brugerne 

venter. Volt derimod har udskiftelige powerbanks, så man kan få en ny med strøm på, når den 

forrige løber tør.(se designproces for uddybning). Altså har vi to forskellige 

‘underhandlinger’ når den overordnede handling, at formidle strøm, udføres. Grunden til 

vigtigheden af dette er, at de forskellige løsninger tiltrækker forskellige brugere, og dermed 

forskellige aktører i netværket. Dette bringer os videre til vores næste pointe, som er at 

menneskene/brugerne heller ikke blot er én aktør med én handling. Vi har at gøre med en 

menneskemængde, sammenlignelig med Roskilde bys indbyggertal, på festivalen og 

selvfølgelig har disse individer forskellige krav til at få strøm til deres smartphone. Her bliver 

den mest væsentlige forskel at 3s løsning er gratis og at Volts løsning kræver at man tegner et 

abonnement. Den næst mest væsentlige faktor er at nogle festivalgæster har det fint med at 

være uden smartphone i en time eller to, samtidig kan andre individer ikke undvære deres. 
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Pointen med denne analyser er bundet op på, at forstå vores app design som aktør, da det er 

app designet, vi er interesseret i at analysere i det netværk vi har afgrænset. Det sagt kan vi 

groft afgrænse app’ens handling som værende “Vejvisning til, samt formidling af information 

om, opladningsservices.” Altså skal appen handle på vegne af festivalen og 

opladningsserviceudbyderne for at fortælle hvor opladningsservices befinder sig relativt til 

brugeren af appen, men også f.eks. hvor brugerens egen lejer er og hvor lang kø der 

forventeligt er ved de enkelte servicer. Skulle denne app videreudvikles efter dette projekts 

afslutning vil muligheder som spisesteder og deres menuer også kunne tilføjes som en 

handling for appen. 

Handlingen hvori en aktør styrkes ved at indtage en position hvor den taler/handler på vegne 

af andre, betegnes som translation. Det er translationen for vores app design vi er 

interesserede i at analysere, altså vil vi finde ud af i hvilken grad appen udfører sin handling, 

“at guide brugere mellem opladningsservice og andre interessepunkter på festivalens 

arealer.” Hertil har vi gennemgået et par iterationer af designet, ved at gennemgå om de 

lever op til at være et godt design og om gruppens medlemmer så nogle umiddelbare fejl eller 

mangler ved designet. Det er her vigtigt at nævne at designet ikke er prøvet af i praksis på 

festivalen, da vi af gode grunde ikke har besøgt festivalen. Vi må konkludere at app designet 

formidler information, fra festivalen som organisation, til festivalgæsterne/app-brugerne. 

Denne information inkludere brugerens placering, placering af opladningsservice, ‘bedste’ 

vej til disse servicer m.m. Hertil vil man yderligere kunne evaluerer translationen fra 

brugerne til festivalen, da app'en vil kunne indsamle bruger-data som ville kunne belyse 

hvordan brugerne benytter systemet. 

TEKNOLOGISKE ARTEFAKTER 

Opladningsserviceudbydere 

Som nævnt tidligere, er der allerede et udbredt økosystem af muligheder for at få strøm til sin 

smartphone på Roskilde Festivalen. Nogle virksomheder har stiftet et samarbejde og fået 

etableret boder, der tilbyder opladning af smartphones m.m., strategiske steder på festivalen. 

Ved disse boder, kan festivalgængerne på den ene eller den anden måde få opladt deres 
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mobile enhed. Der er typisk to muligheder for opladning. Du kan enten oplade din telefon, 

via lån af en powerbank, - dvs. at du låner strøm du kan transportere med dig, eller ved at få 

opladet din telefon. Sidstnævnte kræver, at du efterlader smartphonen i den tid det tager at 

lade den tilstrækkeligt op, typisk mellem 30 og 90 minutter. 

 

Af de virksomheder som udbyder opladningsservice, er der kun to som er globale over hele 

Roskilde Festivalen. Disse to virksomheder kan siges at have et duopol på opladningsservice-

branchen på Roskilde Festivalen. De har begge boder/stande over hele festivalen og dominere 

markedet totalt. Det er virksomheden Volt, lavet af 3 DTU studerende, og mobilnetværks- og 

internet udbyderen 3.  

Volt 

Volt er en virksomhed, som blev startet tilbage i 2012 af 3 DTU studerende. I Volt er den 

enkle løsning, at udleje det de kalder “bærbare mobil opladere”. Med andre ord, udlejer de 

powerbanks - dvs. genopladelige batterier, som skal oplades løbende.  

De kom på deres idé i 2011. Her var skifterne af virksomheden på Roskilde Festivalen og var 

med deres egne ord “trætte af de lange køer til opladning af mobiltelefoner”. Dermed kom de 

på ideen med udlejning af bærbare power banks. 

Allerede året efter indgik de et samarbejde med Roskilde Festivalen og har haft stor succes 

siden. Det år virksomheden blev grundlagt, lå omsætningen på 250.000 kroner. Bare to år 

senere, i 2014, var deres omsætning vokset til cirka 19 millioner. 

I dag er Volts opladningsservice på Roskilde Festivalen udbredt og velkendt blandt gæsterne 

og de levere deres service i op til 10 forskellige boder festivalen over.  

Deres betalingsmodel bestå i, at man betaler et beløb på 379 kr. inkl. 200 kr i depositum for 

én udleveret powerbank. Når abonnementet er tegnet, kan man én gang om dagen udskifte 

den lånte power bank til en ny, med tilhørende opladningsstik.  

Hvis én powerbank pr. dag ikke er nok, kan man tilkøbe et powerbank-bytte. En ekstra 

udskiftning koster 70 kr pr. udskiftning. Når festivalen er ovre aflevere man sin power bank 

tilbage. Inden for ca. 8-10 dage, tilbagebetales depositummet på de 200 kr.. 

 

Den umiddelbare fordel ved denne service ér, at man under opladningen, slipper for at give 

afkald på sin smartphone. Det kan jo være noget bøvl at mangle den og det kræver også en 
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vis tillid at overlade den til andre, imens den bliver opladet. Her får man i stedet bare 

udleveret en powerbank, eller som Volt kalder det “en bærbare mobil oplader”. Så i stedet for 

at oplade sin telefon et sted, hvor den er nødt til at blive i et stykke tid, - og muligvis også dig 

selv, får man her bare et batteri med. 

Batteriet  virker som en slags transportmiddel af strøm, som man kan tage hvorhen man vil. 

Det er helt sikkert en væsentlig fordel at kunne gå rundt, tage til koncert eller side i sin camp, 

og stadig få strøm. En anden fordel ved Volt’s opladnings service, er den nemme og hurtige 

betjening oppe i Volt boderne. Rune Schostag Nielsen, en af de 3 stiftere af virksomheden, 

siger selv, at grunden til at de kom på ideen, var fordi han var træt af de lange køer4. Og lange 

køer kan der næppe være, oppe i Volt boderne. Betjeningen er forholdsvis hurtig. Det eneste 

du skal gøre er, at aflevere din powerbank fra dagen før, og så bare få en ny stukket i hånden. 

Nemt og ubesværet.  

Hvis man kigger på den spørgeundersøgelse vi udsendte, hvor vi spurgte festivalgængere, om 

de var trygge ved at overlade deres mobiltelefoner hos en opladningsservice, får vi ligeledes 

et billede af, at dette er en fordel, og dermed et stort konkurrenceparameter. I vores 

undersøgelse svarede 41,9% nej. De ville ikke overlade deres enhed i en opladningsservice. 

Hvis vi går ud fra, at dem som har besvaret spørgsmålet, svarer til de almene festivalgængere, 

vil omkring 42% af alle festivalgængere være mere tilbøjelige til at anvende Volts 

opladningsservice hvor de slipper for at give afkald på telefonen.   

 

Der er selvfølgelig også ulemper ved Volts metode. Én af ulemperne ér, at du som bruger, 

skal passe på den lånte powerbank. Beskadligørelse af enten powerbanken eller endnu mere 

sandsynligt, Volts udlånte opladningskabel, vil koste brugeren de 200 kr. i depositum. 

Eftersom brugerne er påvirket af alkohol, danser rundt og normalt er i konstant i bevægelse 

fra sted til sted, er det ikke et urealistisk scenarie. Dertil kommer at powerbanken kan tabes 

eller mistes, lånt og ikke leveret tilbage, eller decideret stjålet.  

 

En anden ulempe er, at du som bruger ikke har kendskab til kvaliteten af det udstyr du får 

udleveret. Andre brugere kan være kommet til at beskadige udstyret, som du får efterfølgende 

får udleveret. Udstyret kan samtidig have en alder, hvor powerbanken som ethvert andet 

batteri, ikke kan holde nok strøm, - og den udleverede kvalitet kan derved være meget 

                                                
4 https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2020/news/volt/ 
 

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2020/news/volt/
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svingende. Man må ikke glemme at det slider på produktet, at blive genopladet på daglig 

basis, - og nogle gange flere gange dagligt.  

 

De frivillige ansatte i Volt Boderne har selvfølgelig ansvar for at udlevere en fuld opladt og 

velfungerende powerbank med kabel. En defekt power bank og/eller et defekt kabel, kan dog 

være svært at opspore og noget umiddelbart fungerende udstyr, kan være så sløvt eller 

ligefrem ubrugeligt. Risikoen er, at du som næste bruger af udstyret, dels ikke får det du har 

betalt for, dels står til ansvar for at udstyret er i orden og må betale for andres skader eller 

almen slid.  

 

Hvis man undersøger Volt ud på trustpilot, er der flere klager over fejl som disse. Volt score 

forholdsvist lavt, med kun 2,8 stjerner. Der er lige så mange dårlige anmeldelser som der er 

gode. Nogle af den negative kritik, går især på powerbankens kvalitet. Mange brugere 

oplever ikke, at kvaliteten lever op til det Volt lover. En af de generelle klager går på, at en 

powerbank, kun kan lade den mobile enhed halv op. Hvilket selvfølgeligt er problematisk, 

når det koster yderligere gebyre at få sin power bank byttet ud i løbet af dagen. Tilliden fra 

brugerne kan dermed forsvinde. Der kan ligge en skjult forretningsstrategi i, at få yderligere 

indtægt ved at sikre, at brugerne er nødt til at få ladet deres powerbanks op flere gange 

dagligt. Der skal ikke meget hovedregning til at regne ud, hvor stor en ekstra indtægtskilde 

som dette kan blive, hvis blot 10% af de udleverede powerbanks, ikke levere den strøm de 

burde. Hvis kunderne få en følelse af en underliggende strategi som denne, - føler kunderne 

sig misbrugt, - og de mister tilliden til produktet.  

 

Da vi spurgte brugere af Volts opladnings service, via vores spørgeskema, omkring deres 

tilfredshed efter brug af produktet, var meningerne meget delt, og en meget lige fordeling i 

forhold til tilfredshed. Vores undersøgelse, ligger dermed meget i stil, med det som man kan 

se på Trustpilot. Alt i alt må man konkludere, at Volt gør det nemmere får festivalgængerne 

og holde sig mobile med deres mobiltelefoner under opladningen, men med det ekstra ansvar. 

at passe på det lejede udstyr, de ikke kender kvaliteten af.  
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3’s Reload-stand 

Den anden virksomhed, som deler opladnings-duopolet er som nævnt tidligere, det 

verdensomspændende teleselskab 3. Det er et international firma, som har forretning i 

adskillige lande. Deres primære handel er taletid og internet udbygning. 

Direktøren for 3’s privatkundemarked, David Elsass siger med egne ord, at deres kunder er 

overrepræsenterede blandt festivalgængerne, og de “år efter år slå rekorder for dataforbrug 

ude på Roskilde Festivalen”5. Det vil derfor ikke være en overraskelse, hvis 

opladningsservicen har medvirket positiv på deres udbredelse, blandt de besøgende.  

For reklame og publicitet må være deres primære formål på festivalen. Denne antagelse, idet 

deres service er fuldkommen gratis. Roskilde Festivalen og 3 har nemlig indgået et 

samarbejde siden 2014 og siden året efter, 2015, har det været fuldkommen gratis at gå op i 

en af deres 16 opladnings boder og få sat sin smartphone eller power bank til opladning. Her 

skal der ikke betales abonnement eller depositum. Man skal bare download deres app og 

registrere sit telefonnummer og taste en selvvalgt kode. Så kan man aflægge sin powerbank 

eller smartphonen i boden, hvor det frivillige personale sørger for at sætte din enhed til 

opladning. De passer dermed på enheden, til du henter den igen.  

En måde 3 får opmærksomhed på, er at lave særlige aktiviteter og gimmicks på festivalen. På 

den måde underholde sine brugere, mens deres ejendele bliver ladet op. 3 har bl.a. stillet 

bordtenisbore og loungebænke til fri rådighed. Begge i øvrigt med installerede 

opladningsstik. 

 

Alt I alt tilbyder 3 en global og lavpraktisk opladningsservice, som er nem tilgængelig og 

ovenikøbet gratis. Men selvom enhver festivalgænger, oplagt ville tage 3’s opladningsservice 

i brug, kommer den ikke uden dens problematikker, som på mange måder er præcis de 

ulemper som Volt formår at forebygge. Først og fremmest, er én af ulemperne, at 3 skal 

formå at holde styr på 130.000 forskellige menneskers personlige ejendele. Det kræver et 

stort ansvar. Der er absolut ingen plads til fejltagelser. En bruger skal kunne have 100% tillid 

til, at den indleverede smartphone, også er der når han/hun henter den. Dette ansvar fra 

udbyder og tillid fra brugerne er dermed essentielt for servicen. En risiko for at miste eller få 

beskadige gjort ens smartphone er fuldkommen uacceptabelt, og det kræver derfor et 

                                                
5 https://www.3.dk/om3/presse/pressemeddelelser/2015/gratis-opladning-paa-roskilde-

festival/ 
 

https://www.3.dk/om3/presse/pressemeddelelser/2015/gratis-opladning-paa-roskilde-festival/
https://www.3.dk/om3/presse/pressemeddelelser/2015/gratis-opladning-paa-roskilde-festival/
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skudsikkert system. Håndteringen skal være 100% sikker og systematiseret, lige fra 

udlevering, opbevaring og aflevering. Og her er den største risiko for fejl i processen, højst 

sandsynligt ikke udbyderne, men festivalgæsterne selv. For hvad hvis man glemmer sin kode 

eller telefonnummer? Her er det ingen vigtigt, at tage det i betragtning, at festivalgængeren 

højest sandsynligt er beruset. Derfor kan brugeren være mere tilbøjelige til at begå fejl, og der 

må uden tvivl være et sikkerhedssystem som kan klare denne situation.  

 

Det er ikke en ny opfindelse, at et firma opbevare en genstand til senere afhentning. man 

kunne bl.a. nævne natklubber og diskoteker. Her er der som regel altid en garderobe hvor 

man kan overlade sin jakke i bytte for en lille seddel, man så senere kan fremvise, får at få sin 

jakke tilbage. I 3 boden udfylder man bare selv en digital blanket, med en selvvalgt kode. 

Men fungere på samme måde, som et bevis på, hvilken genstant der tilhøre dig.  

En anden omstændighed man skal tage i betragtning som bruger af opladningsservicen hos 3 

er, at man selvfølgelig må give afkald på sin enhed under opladningen. (Dog på nær, hvis 

man står ved bordtennisborde og aktivt venter).  

Så det kræver, at man overlader ens genstand til dem, som man undervejs må være foruden. 

Men ulempe ved at undvære sin telefon under opladningen undgår festivalgængerne allerede 

ved at oplade en hjemmebragt powerbank, i stedet.  

 

I følge vores spørgeundersøgelse, har hele 91,4% haft brugt en powerbank på festivalen, og 

det tyder derfor kraftigt på, at den almene festivalgænger højest sandsynligt ikke giver afkald 

på deres smartphones under opladningsprocessen. Alt I alt kunne man tænkte, at Roskilde 

Festivalens samarbejde med 3 må give festivalgængerne en stor fordel, ved at kunne oplade 

deres telefoner og powerbanks gratis. På trods af den billige opladningsmulighed, viser vores 

spørgeundersøgelse dog i kontrast til de 74,3% som havde brugt Volt’s service, at kun 54,3% 

havde brugt den gratis løsning 3 udleverede. Så vores indsamlede data peger altså på at 3’s 

opladningsservice er mindre populært en Volts. 
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Appen 

På baggrund af problematikken omkring festivalgængernes frustration over mangel på strøm 

på deres telefoner, har vi valgt at lave en app, som kan afhjælpe netop dette problem. 

Løsningen er en vejvisnings app. Denne app er langt fra vores udgangspunkt, som var at lave 

vores egen opladningsstation på Roskilde Festivalen.  

Vi kom frem til den nye app-løsning, efter vores undersøgelse af 

de nuværende opladningsmuligheder på festivalen. Her fandt vi 

frem til, at den nuværende løsning er en fyldestgørende løsning, 

hvor festivalgængerne, har rig mulighed for opladning. 3’s og 

Volts forskellige opladningsmuligheder levere med andre ord, 

allerede en optimal opladningsservice. Både i kvaliteten for 

brugerne, men også i forhold til antallet af opladningsboder, som 

allerede er spredt ud over hele festivalen.  

Alt i alt var problematikken ikke, at der manglede flere 

opladningsmuligheder, men i stedet at festivalgængerne 

nemmere kan komme i kontakt, med de allerede eksisterende 

opladningsstandere. 

Af disse årsager, er vi kommet frem til et koncept - som er en 

form for Stifinder App, som hjælper brugerne med at opnå netop 

dette. Appen hedder RF-Charge og skal fungere som et redskab for festivalgængere, - således 
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at de nemt og ubesværet, kan finde vej til den opladningsservice, som passer dem bedst og i 

samme moment give vigtig information om udbydernes betalingsmetode og registrering. Til 

sidst hjælper appen dig med at finde retur til dit udgangspunkt, så de let kan finde retur til 

deres Camp og ikke fare vild. En sidste lille funktion er at appen, skal kunne skifte sprog fra 

Dansk til Engelsk, så de udenlandske festivalgængere også kan få glæde af app'en. 

 

Vores koncept på appen bestå hovedesagligt af en kortlægning over det globale netværk af 

opladnings mulighederne på festivalen og en vejvisning fra ens nuværende lokation til 

opladningen. Yderligere ønsker appen at vide om din nuværende lokation er din egen camp, 

så den efterfølgende, efter et besøg hos opladningsservicen, kan vise brugeren tilbage til 

campen. Dette opnår Appen ved at bruge telefonens indbyggede GPS teknologi. Men ikke 

nok med det, indeholder vores app-koncept også en mulighed for, at brugeren kan klikke på 

den ønskede opladnings lokation og blive præsenteret for en pop up menu. Med andre ord 

fungere de viste ikoner for opladning lokationerne, som interaktive ikoner. Her kan brugeren 

ved et klik blive præsenteret for firmaet bag standeren, med en kort information omkring 

navnet på stedet og hvor lang vejen derhen er og ud fra denne oplysning beslutte, om du 

hellere vil afvente eller finde en anden opladningsservice. Udover det, vil app'en vise om 

servicen er gratis eller ej. Man kan derefter yderligere via den nye pop-up menu klikke 

“opret”. App'en hjælper dig nu videre til enten Volts abonnement køb eller 3’s digital blanket, 

så du kan udfylde disse på forhånd.  

 

 

Når du har valgt en ladestation, og klikket på “Start”, viser app'en dig vej, med tydelig 

markering,med en rød prikket rutevisning. Man kan så via en guide fra Appen, følge den 

korteste rute og derefter opnå at få sat sin enhed til opladning. 
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På baggrund af vores omkring det faktum, at brugerne ikke uden videre, vil efterlade deres 

telefoner under opladningen, vil man så kunne klikke i hjørnet på Appen. Og du ledes nu 

tilbage til campen. Brugeren har dermed ved hjælp af Appen opnået opladning og fundet 

deres vej hjem til campen igen. 

 

 

Vi er kommet frem til vores koncept på baggrund af den indsamlede data om brugerne og 

deres adfærd. Ud fra de indsamlede data fandt vi frem til en række krav, som vi har vurderet 

er nødvendige for at kunne levere en optimal brugeroplevelse. 

Først og fremmest vil de eventuelle brugere højst sandsynligt være berusede og den skal 

derfor også tilgodese denne brugerflade. Det har vi opnået gennem et simpelt, letlæseligt 

interface, som ikke nok med at skulle kunne aflæses på en lille telefon skærm, men også 

forstås af en fuld festivalgænger. Her har vi valgt et interface som består af store og klare 

ikoner, med et stort og orange omrids, så de fremtræder tydeligt på kortet.  

Udover det, skal der ikke være store mængder af tekst eller andet unødigt information. Kortet 

i sig selv fremkommer som et klart og simpelt udtrykt, med tydelig tykke streger til 

markering af veje hen over festivalen. Selve vejvisningen, eller den genererede route, består 

af postkasse røde prikker, som træder i kontrast til det grønne og orange kort. De interaktive 

ikoner, som har til funktion at indikere opladningsservicers positioner, har også et logo fra 

udbyderne, men en farve, der både har til formål at differentiere de to 

opladningsserviceudbydere og give dem kontrast i forhold til kortet. 
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Ikonet for brugerens egne nuværende lokation bestå af et par 

røde cirkler med en streg der peger i den retning, som 

brugerens telefon peger i. Og i samme stil, er ikonet for 

brugerens selvvalgte camp markeret, som et par røde firkanter, 

med et flag i midten, hvor flaget symbolisere hjemsted, eller 

checkpoint. 

 

 

 

Det generelle interface som består af menuer og find-hjem-til-campen knapper, bestå af  den 

letlæselige skriftype Berlin Sans FB, som ofte bruges i apps. Udover det, er menuerne orange, 

som er en traditionel farve for alt med Roskilde Festivalen og skal give kontrast til den sorte 

skrifttype.  

I medgift til denne app, - løser den også et problem, som egentligt ikke var vores formål at 

løse. Nemlig det problem, at det generelt kan være svært at finde sin camp på festivalen. 

Mange ting flyder sammen, - der er telte overalt og alt ligner derfor meget hinanden, især når 

man færdes om aftenen. Med app'en kan brugeren uanset hvor vedkommende befinder sig, 

finde retur til sin camp.   

 

 På baggrund af problematikken omkring festivalgængernes frustration over manglende strøm 

på deres mobiltelefoner, er vi kommet frem til appen RF-Charge. En applikation som er nemt 

og ligetil og skulle være gratis og tilgængelig for alle på festivalen. Den er et middel til at få 

festivalgængerne i kontakt med opladningsservices og løser derfor problemet; 

festivalgængerne kan på den måde nemmere tilegne sig strøm. 

Men vores app er jo som sagt tidligere et app-koncept. Det vil sige, der ikke er noget 

programmet og funktionelt program til download på en telefon. I stedet har vi igennem en 

problemløsningsorienteret process komme frem til de funktioner og redskaber appen skulle 

indeholde for at løse det problem. 
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DESIGNPROCES 

 

 

Vi startede processen med en brainstorm af idéer. Udgangspunktet for vores brainstorm og 

valg af projektemne var interessen og lysten til at designe noget, som kunne være med til at 

afhjælpe et håndgribeligt problem. Ikke bare et problem vi selv havde, men også et problem, 

som andre havde stået med. På den måde gør vi projektet nærværende og brugbart. Efter 

idéfasen, hvor mange ideer gennem brainstorms blev lagt frem, kom vi frem til den idé, vi 

valgte at arbejde videre med. - At sikre opladningsmuligheder på bl.a. festivaler, herunder 

meget nærværende på Roskilde Festivalen.  

Alle som har været, og nok især dem som har boet på en festivalen, ved hvor irriterende det 

er at mangle strøm på sin smartphone. Især et sted som Roskilde Festival, hvor det kan være 

svært at finde en opladningsservice, er det træls at løbe tør for strøm. Vi i gruppen, kunne alle 

referere til oplevelsen, at have siddet i en camp og manglet en telefon med strøm. En telefon 

har mange funktioner på en festival. Den holder deltagerne orienteret om hvor og hvornår der 

spilles live-musik. Den holder deltagerne orienteret om, hvor de er i forhold til hinanden, og 

giver mulighed for ekstern kommunikation til folk udefra som skal finde pladsen. Og den 

giver adgang til musik. På alle måder, er brugen af mobilen essentiel for den gode 

festivaloplevelse. En mobil løber desværre tør for strøm, - og selv med powerbanks, som let 

kan forsvinde i opbakningen, bliver det svært at holde liv i telefonen. At kunne finde en 

opladningsmulighed er derfor vigtig, - ikke kun for deltagerne, men også for arrangørerne, 

som gør oplevelsen for festivaldeltagerne mere fuldendt og behagelig. På den måde, er en 

lille ting som en opladet mobiltelefon, med til at skabe en god festival, og hjælper på den 

måde, på den samlede festivaloplevelse. Har folk en god oplevelse, er der større chance for, 

at de vender retur året efter. Ovenstående konklusion, bygger på vores erfaring ud fra egne 

oplevelser. Det var altså påstande baseret i vores egne erfaringer, som ikke er dokumenteret i 

et større omfang, men som skabte en interesse og en lyst hos os. Og noget der for os, var 

værd at undersøge. Så det gjorde vi.   

Første del af processen var dermed sat igang. Ideen var fundet. Vi manglede nu data, - og gik 

i gang med en seriøs dataopsamling. Vi udsende et digitalt spørgeskema til adskillige 

festivalgængere, for netop at undersøge, om der var substans i vores problemstilling. Det 
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overordnede spørgsmål var, om andre festivalgængere på Roskilde, ligeledes havde svært ved 

at finde opladningsservicer på festivalen. Og brugte lejligheden til at få så mange 

informationer som muligt. Dette for at skabe rammerne om problemet, - ikke mindst få 

defineret størrelse og omfang. Mange data virkede på daværende tidspunkt irrelevante. De 

skulle senere vise sig at være yderst nyttige.  

Efter at have modtaget svar fra et stort antal deltagere, viste det sig, at kun 15,6% af 

festivalgængerne aldrig havde mødt problemet. De øvrige havde enten haft problemet i større 

eller mindre grad. Med andre ord, kunne vi ud fra en analyse af vores indsamlede empiri og 

data konstatere, at langt de fleste festivalgængere havde problemer med at finde en 

opladningsservice på Roskilde Festivalen.  

Ud fra den viden vi fik, ville en umiddelbar løsning at være, simpelthen bare at etablere en ny 

offentlig opladningsservice på festivalen. Det blev dermed vores første udkast til en løsning. 

Løsningen skulle være en eller anden form for nem og tilgængelig opladningspakke eller 

base, til opladning af mobile enheder. Selve den aflåselige opladningsservice var udkastet til 

vores projekt under gruppedannelsen; altså var vi meget engageret i vores idé, før vi var 

begyndt at undersøge om behovet for vores potentielle løsning fandtes. Men vi vidste gennem  

den repetitive design proces, at første designløsning ikke bygger på nok viden, og at vi 

dermed ikke kunne fastslå os på denne løsning endnu. Vi måtte kunkludere, at vi måtte 

fortsætte processen og skaffe yderligere data, for at skabe et mere validt erfaringsgrundlag. 

Yderligere undersøgelser og iagttagelser blev derfor igangsat. Ud fra de igangsatte 

undersøgelser kom vi frem til, at festivalen faktisk allerede har et nogenlunde udbredt 

netværk af etablerede opladningsservices Et slags økosystem af selskaber som hver i sær 

udbyder opladningsservice. Læs mere I afsnittet “Teknologiske Artefakter”.  

Så ved at evaluere på vores umiddelbare idé om at skabe én slags ladestation, gik det op for 

os, at netop denne løsning, var for kortsigtet. Vi vidste, at der var et problem at løse i forhold 

til opladning af mobile enheder, ud fra vores personlige erfaringer, men også at problemet 

ikke var defineret, som først antaget. Kritisk manglede vi stadigvæk at finde ud af, om de 

problemer som vi havde haft var problemer som den almene festivalgænger også havde haft. 

Hvad vi først kom frem til var, at der ikke var mangel på ladestationer. Noget tyder faktisk på, 

at mange festivalgængere allerede brugte de etablerede opladningsservices. Mange 

festivalgængere var endda yderst tilfredse med den service der blev leveret, i følge vores 
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første runde med spørgeskema. Men her begyndte vi så igen på at fokusere på, hvor det var 

problemet var; hvad er problemet og hvilken løsning kunne være brugbar til at løse det.  

Efter at have måtte indse, at det ikke var et problem med udbuddet af opladningsservices, 

begyndte vi at undersøge om der var lange køer ved de nuværende faciliteter. Til dette 

spørgsmål mener mere end halvdelen af respondenterne til vores spørgeskema, at der var for 

lang ventetid og kø ved de eksisterende opladningsservices. Efter at have fundet et problem 

med ventetiden, spekulerede vi i længere tid om man kunne gøre køerne kortere ved at 

udskifte personalet med en brugervenlig - og sikker - selvbetjening. Her tænkte vi, at man 

kunne få en tilfældig kode via et grafisk touch interface, hvorved man på den måde kunne 

lindre ventetiden. En positiv bivirkning ved dette - tænkte vi - ville også være, at det 

afskedige personale kunne bruges andre steder på festivalen i stedet for. En negativ bivirking 

og problemstilling ved denne løsning ville dog også være, at man skulle sikre 

opladningsservicen mod hærværk. Men ud fra en nyere spørgeundersøgelse, viste det sig 

også, at vores respondenter faktisk følte sig tryggere ved at bruge en opladningsservice, når 

der var personale til stede. Dette satte lidt en kæp i hjulet for denne potentielle løsning.  

Efterfølgende overvejede vi at drage fokus af projektet hen på bæredygtighed og grøn energi 

taget i betragtning af, at Roskilde Festival altid har haft stort fokus på dette område. Vi 

snakkede med FabLab om hvorvidt det ville være muligt at få materialerne hjem til at bygge 

produktet med solceller osv, hvorved de forsikrede os om, at det sagtens kunne lade sig gøre. 

Men efter lidt grundigere gennemgang af den grønne infrastruktur på Roskilde Festival, fandt 

vi ud af, at der var sat så meget fokus på grøn energi på festivalen, at det ikke ville give 

mening at have for eksempelvis solceller på en opladningsservice, da energien som festivalen 

benytter sig af alligevel består af hovedsageligt grøn energi. Efter dette begyndte vi at kigge 

på andre modifikationer til vores opladningsservice. Her overvejede vi at lave den større, 

tilføje flere slags opladere, så den ville kunne oplade bilbatterier og andre større elektroniske 

enheder. Vi fandt senere ud af, på grund af vores spørgeskema, at det var en lille procentdel 

af vores respondenter som havde andre enheder end telefoner og powerbanks med på 

festivalen.  

 

Vores indsamlede empiri, pegede på andre problematikker. Der var stadig festivalgængere, - 

til og med en stor procentdel, som havde svært ved at finde de etablerede ladestandere. Nogle 
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vidste ikke engang de fandtes. Så hvor lå løsningen så? Ud fra vores nyere forståelse af 

festivalens opladnings økosystem og festivalgængernes problemer, kunne vi konstatere, at en 

ny designløsning måtte tages i værk. Vi lavede dermed en ny brainstorm af idéer inden for 

rammen af vores problemstilling og kom frem til en app. En app som netop hjælper 

festivalgængere, med at finde de opladningsservicer, som er tilgængelige.  
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DISKUSSION 

App som en løsning 

Løsningen blev testet - ville det afhjælpe problemet? Ja. Men igen blev vi mødt med et væld 

af gode spørgsmål. For også her åbnes op for en masse problematikker. Er der overhovedet 

plads når brugeren kommer frem til opladningsservicen? Er den tyverisikret? Også noget vi 

ud fra vores indsamlede data kunne se, bekymrede brugerne. Også noget som skulle tænkes 

ind i den endelige designløsning. Løsningen skal ikke blot være praktisk, men også leve op til 

brugernes krav og ønsker. Brugervenlighed og krav til en sikker service, er alfa omega for et 

godt design.  

Igen måtte vi evaluere og indsamle ny data, som igen gennem test, blev sat på prøve. Vi 

måtte ikke mindst skaffe os den nødvendige viden om alt fra teknik - hvordan udvikles en app 

til visuel design. Så teknik og brugervenlighed, kom til at gå hånd i hånd. Det næste er så, om 

brugerne vil benytte appen? En ting er brugervenlighed og om app’en er nem at anvende, 

men lækkerhedsfaktoren spiller også ind. Er den designmæssig en fryd for øjet? Designet skal 

passe til brugerne og falde i deres smag. Som igen gennem evaluering blev analyseret og 

gennemtænkt. Hvem er brugerne? Aldersgruppen? Hvad kan de lide? Farvevalg, ikoner etc..  

Det var altså ikke blot en enkelt idé og indsamling af data, som har ledt os til den 

designløsning, vi har endt op med, men i stedet en gentagende iterativ designproces, hvor vi 

gennem vedvarende evaluering af den indsamlede data, har fundet på nye og bedre ideer, som 

er blevet sat på prøve og testet, - som igen har ledt til ny empiri, nye evalueringer, nye test 

etc. Vi står med andre ord i dag, med et færdige produkt, - en færdige designløsning - som 

absolut ikke ligner det, vi havde haft i tankerne da vi startede. Vi havde ikke selv uden videre 

fundet på denne idé. Metoden har i den grad hjulpet os frem til anden løsning, end vi 

overhovedet kunne have forestillet os da vi startede projektet. Man kan vende den om og 

sige, havde vi ikke fulgt den iterative tilgang, havde vi nok stået med et produkt, som lignede 

en en almindelig ladestander, som skulle konkurrere med de øvrige opladningsservicer på 

Roskilde Festivalen om de ca. 15,6% brugere, som ved, at der er en ladestander. Med vores 

designløsning, har vi mulighed for at nå langt flere brugere. Selv de brugere, som allerede 
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ved, at der er opladningsservice, kan udnytte og få stor glæde af vores app. Dertil kommer, at 

vi har forbedret opladningsservicerne, således at brugerne ikke er nervøse for at bruge dem. 

De behøver ikke længere at være bange for tyveri. Sidstnævnte løsning, netop da vi ved at 

teste app’en kunne konkludere, at den ikke ville blive anvendt, hvis brugerne ikke turde lade 

deres telefoner op. 

 

Men på trods af vores løsning med en separat og selvstændig app, har vi stadig tilladt os, at 

gøre overvejelser i forhold til videreudvikling eller forbedring af de nuværende 

vejvisningsredskaber på festivalen. Først og fremmest må vi indrømme, at appen kan virke en 

smule ordinær, og derfor måske mere en funktion som kunne integreres i den nuværende 

Roskilde app. Således kunne festivalgængerne stadig finde det smarte kort med interaktive 

ikoner for opladningsserviceses og finde den passende løsning for dem. Men uden at de 

behøver at installere en separat app, og i stedet komme frem til det samme på den nuværende 

Roskilde applikation. Men på den anden side, har vi også overvejet, om man kunne 

ekspandere på vores app idé, til ikke kun at vise opladningsservices, men også at hjælpe 

festivalgængerne til andre lokationer med begivenheder og services. Her kunne et eksempel 

være diverse spisesteder, med et ikon på kortet.  

 

Her ville en bruger kunne klikke på et vilkårligt spisested, og se de samme informationer, 

som distance, navn på virksomheden og sted. Men så også et link til spisestedets menukort og 

information om maden er økologisk eller vegansk. Alt med henblik på at sikre, at 

festivalgængeren vælger netop det spisested, som passer deres behov bedst. I samme facon 

kunne man forestille sig, at appen kunne have ikoner for diverse musikscener hvor man ved 

at klikke et ikon kunne se spilletider for kunstnerne på den specifikke scene. Om man kunne 

integrere vores vejvisningsapp til den nuværende Roskilde Festival app, eller om man skulle 

ekspandere på vores, må vi konkludere, at muligheden for at få festivalgæsterne i kontakt 

med netop den service de mangler, vil give en bedre brugeroplevelse og noget vi har formået 

at give et svar på. 
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Hvilken opladningsservice er bedst? 

 

Hvis man sætter de to opladningsmuligheder - Volt og 3’s Reload-stand, op imod hinanden, 

er der ikke direkte tale om to konkurrenter, hvor man kan sige, at den ene eller den anden 

løsning er bedst. I stedet er der tale om to forskellige forretningsmodeller som hver især, 

understøtter brugernes individuelle behov for opladning. Både Volt og 3’s Reload-stand har 

begge hver deres fordele og ulemper for brugerne, og de bruges i forskellige situationer.  

Netop fordi Volt’s udlejningsservice løser udfordringen med at brugeren ikke behøver at 

være stationær under opladning, kunne man tro, at den service var mest populær. Men den 

umiddelbare idé om, at folk der bruger Volt er de eneste der går rundt med deres telefoner 

under opladningen, imens 3 brugerne efterlader deres telefon til i boden, kræver en mere 

nuanceret forståelse af festivalgængernes opladningsvaner. Dette ikke mindst fordi, de 

festivalgængere der bruger 3’s opladningsservice, rent faktisk har løst problemet, omkring de 

manglende telefoner under opladning. De oplader netop deres hjemmebragte powerbank i 3 

boden, i stedet for telefonen. Det konkluderer vi på baggrund af de 91,4% af vores 

respondenter, som svarede, at de havde en powerbank på festivalen.  

 

Hvis man kigger på hvilke målgrupper som hver service henvender sig til, ville man 

umiddelbart kunne forestille sig, at en førstegangs festivalgænger vil være mere tilbøjelig til 

at bruge 3’s opladningsservice. Dette fordi den virker ligetil og simpel i dens natur og 

ovenikøbet er gratis. Men på samme måde kunne man også tænke, at førstegangs 

festivalgængere ikke husker at medbringe en powerbank, og derfor vil få øjnene op for det 

smarte ved Volt og derfor vil være tilbøjelig til at bruge deres service. Modsat vis, ville en 

hyppigere festivalgænger tænkes at bruge 3’s gratis service, netop fordi de har medbragt en 

powerbank. Men lige så vel, ville en hyppigere festivalgænger, være bevidst omkring Volt’s 

udlejningsservice, og af den grund, fravælge 3, og slippe for det besvær, at medbringe en 

powerbank, og bare hoppe på Volts opladningsservice, hvor de får en udlejet powerbank. 

Så hvis vi skal sige hvilke målgrupper de to services henvender sig til, er det meget afhængig 

af hvorvidt brugeren selv har medbragt en powerbank eller om brugeren ikke har 
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hjemmebragt en.  Og det kan ikke siges entydigt, hvilken gruppe, som er tilbøjelig til at gøre 

det ene eller det andet. Dog skal det nævnes, at 3’s opladningsservice altid vil fungere som en 

‘baseline’ for opladning på festivalen. Det er den, fordi opladningsservicen som 3 leverer, er 

gratis for brugerne og fordi der ikke er noget udlånt produkt involveret. Volts 

opladningsservice kan siges at være mere omfattende, kompliceret eller indviklet. Især når 

man kigger på den risiko og det ansvar der er mellem brugerne og leverandøren.  

 

Volt og 3’s service har uden tvivl forskellige forventninger og eventuelle konsekvenser for 

brugeren, og der kan også siges at være en ubalance mellem de omkostninger brugeren 

risikere. Her skal risiko forstås som den chance eller sandsynlighed der er for en fejltagelse. 

Hvor konsekvenserne, er de omstændigheder brugerne så må leve med, hvis en eventuelt 

fejltagelse skulle vise sig. Disse usikkerheder, eller fejltagelser, kan deles op i 

omstændigheder hos brugeren, eller omstændigheder hos leverandøren.  

 

Hvis man kigger på 3’s service, så er de fejltagelser der skyldes brugeren, omstændigheder, i 

retning af, at brugeren kan glemme, enten sit telefonnummer eller selvvalgte kode. Som 

nævnt tidligere, er begge disse elementer afgørende for, om man kan få sine enheder tilbage 

efter opladning, i 3’s garderobe lignende model. Dette er et personligt ansvar hos brugeren af 

3, og konsekvenserne er, at man ikke kan få sin telefon, eller mere sandsynligt, powerbank 

tilbageleveret. I hvert fald ikke uden at skulle gennemgå en lang hittegodsproces. Her er det 

vigtigt at huske, at brugeren højst sandsynligt er meget beruset og derfor vil være mere 

tilbøjelig til at glemme sit nummer eller kode. Derfor er risikoen sandsynlig, og vil vurderes 

at kunne hænde løbende. Men modsat, - hvis man kigger på leverandørernes ansvar, så skal 3 

jo netop sørge for, at passe godt på brugerens ejendele under opladningen, og tilbagegive de 

rette genstande til de rette ejere. Denne process er, som sagt tidligere, håndteret gennem 

noget der minder om et garderobesystem. De har et ret fejlsikret system, hvor kun brugere, 

med rette telefonnummer og koder kan få adgang til de opladende genstande. Derfor er der 

kun en lille risiko fra leverandørernes side i 3. I 3, ligger risiciene derfor primært hos 

brugerne. Risikoen hos brugeren stiger, såfremt de efterlader deres mobiltelefon. Er det kun 

en powerbank som efterlades, kan brugerne dog minimere deres risiko, ved at bruge mobilen 

hukommelse, til at gemme afhentningskoden. Hvis man derimod kigger på den risiko man 

løber som Volt-bruger, er der en meget større chance for fejl fra leverandørernes side, kontra 

brugerne. Et realistisk scenarie kunne være, at du som bruger får udlånt en powerbank med 



Roskilde Universitet                                                                                                   Gruppenr.     

Humanistisk-Teknologisk-                                                                                                                  V2024788147 

Bacheloruddannelse 

41 

en løs forbindelse i opladningskablet. Hvad sker der så? Man kan sagtens forestille sig, at 

Volt udlevere en powerbank med et opladerkabel, som de tror er fuldt funktionelt, men som 

har en eller anden form for skjult defekt. Fordi produktets natur, kræver en kontinuerlig cirkel 

af udlån og genopladning, - en genudlånings strategi, som slider på produktet, som presses til 

sit yderste, kan der ikke andet end være en forholdsvis stor risiko for, at en bruger på et eller 

andet tidspunkt, får et beskadiget eller slidt produkt udleveret. Og det er selvfølgelig 

leverandørens ansvar at sikre, at næste bruger af produktet, får udleveret optimal kvalitet. 

Men på trods af den store risiko, er konsekvenserne for brugeren minimalt, da de i værste fald 

mister deres allerede betalte depositum på 200 kr.. Men det er dog 200 kr., hvor de muligvis 

ikke selv bære skylden for produktets forringelse. På samme vis har brugerne af Volt også et 

større ansvar for at passe på det lånte udstyr, og tilbagelevere det i god behold. Der er en stor 

risiko for, at  brugernes under almindelige festivals omstændigheder kan miste eller 

beskadige deres volt powerbank, og igen vil konsekvenserne være at miste deres depositum 

på 200 kr. 

 

Om man som bruger vælger at bruge Volt, med større risiko for fejltagelser, og dermed 

risikere en ringere brugeroplevelser, eller om man vælger 3 med mindre risiko, men med 

større konsekvenser og mulighed for lange køer, må man blot konkludere, at begge løsninger 

har fordele og ulemper. Det vil derfor i sidste ende være et spørgsmål om smag og behag, 

hvad den enkelte bruger foretrækker. På sin vis dækker de to firmaer sammen 

festivalgængernes individuelle behov for opladning, - dette i en fin synergi. Den ene 

udelukker ikke den anden, da begge produkter understøtter brugernes behov for ikke at løbe 

tør for strøm, selv under opladningen 

KONKLUSION 

Hvad synes festivalgængere om de nuværende opladningsmuligheder og deres 

tilgængelighed, på Roskilde Festivalen? 

Det spørgeskema som vi sendte ud til vores respondenter endte med at være en af de vigtigste 

katalysatorer i vores projekt og dets dannelse. Da vi skrev spørgsmålene, havde vi 

forventninger til hvilke svar, vi både ønskede at få, men også hvad var realistisk ud fra vores 

egne erfaringer. I analysen gik vi i dybden af svarene fra spørgeskemaet og vi fandt ud af, at 

festivalgængere faktisk var nogenlunde tilfredse med de nuværende løsninger. Dog var et af 
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de største problemer som vi dokumenterede i spørgeskemaet, at det til tider kunne være svært 

at finde opladningsservicene, hvilket var hvad fik os til at skifte vores produktkoncept.  

 

 

Har det nuværende økosystem af opladningsmuligheder brug for: optimering, en ny 

opladningsmulighed, eller en nemmere tilgængelighed af de nuværende? 

Ligeledes var kølængde et problem som vi fandt blandt vores respondenter. Dog valgte vi at 

fokusere på vejfinder-appen, selvom man i fremtiden kunne udvikle en løsning til kølængde 

problemet. Corona lagde begrænsninger for hvad vi kunne opnå og lave i FabLab, hvilket 

også var en af grundene til at vi ikke valgte at videreudvikle vores egen opladningsservice-

station. Men i vores opgave argumenterer vi frem og tilbage imellem hvilken løsning er bedst 

- og hvilken er mest krævet. Selvom at vores produkt endte med at være et løsningsforslag til 

nemmere tilgængelighed af opladningsservices, kunne problemet med kølængden, som vi 

opdagede i vores spørgeskema, potentielt både løses via nemmere tilgængelighed (f.eks. via 

en app integration), men også måske via optimering af de nuværende opladningsservices - på 

en måde som reducerer ventetid - eller en helt ny form for opladningsservice, hvilket var 

vores første produktidé.  

 

 

Hvilken løsning peger vores indsamlede data på er den bedste og hvordan vil sådan en 

løsning fungere og se ud?  

Udover at vi fandt ud af, på baggrund af spørgeskemaet, at festivalgængerne ikke manglede 

endnu en opladnings service, fandt vi også ud af, at mange festivalgængere faktisk stadig 

synes, at det kunne være svært at finde en opladningsmulighed. Derfor måtte vi ændre vores 

fokus fra at lave en ladestation, til at få de strøm-manglende festivalgængere i kontakt med en 

allerede eksisterende service. 

Da vi så ovenikøbet fandt ud af, at festivalgæsterne for det meste, oplader eller låner en 

powerbank under opladningen, betød det at de stadig havde deres telefon til rådighed. Både 

før, og under opladningen. På baggrund af disse informationer, fandt vi på at lave et koncept 

til en vejvisnings app.  

Løsning var appen “RF-Charge”. Denne app havde til hensigt at løse festivalgæsterne 

problem omkring ikke at kunne finde de nuværende opladningsservices og dermed optimere 

opladningsoplevelsen. Den fungerer igennem et interface hovedsageligt bestående af et kort, 
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hvor man kan se sig selv, sætte sin camp og se nærliggende opladningsmuligheder. Man kan 

så klikke på et opladningsservice på kortet og få den generelle information som en bruger vil 

mangle for at tage produktet i brug. App'en består af et nemt læseligt grafisk design, som 

både forholder sig tematisk til festivalens orange signaturfarve , men også er nemt at navigere 

for en beruset festivalgænger. 

 

Hvordan skal den optimerede løsning implementeres på Roskilde Festival? 

På grund af at vores produkt endte med at være en app, er der rigeligt med muligheder for 

integration af vores app på Roskilde Festival. Ligeledes med at der er mange måder at 

integrere appen på, betyder det ikke nødvendigvis, at der kun er én rigtig måde at gøre det på. 

Den første mulighed ville være at lave appen som en ‘stand-alone’ app, som fungerer for sig 

selv. En anden mulighed ville være at integrere appen i Roskilde Festivals eksisterende app. 

En af fordelene ved denne løsning ville være, at tilgængeligheden af vores app ville stige, da 

den eksisterende brugerbase ville have nemmere ved at finde vores vejfinder-funktion. I 

forhold til fordelene ved at lave det som en ‘stand-alone’ app, ville det antageligt være 

nemmere at tilføje opdateringer og nye dele til appen, uden først at skulle igennem den 

officielle Roskilde Festival bestyrelse. Men til gengæld er det meget sværere at finde en 

brugergruppe, når vores app ikke læner sig op af en eksisterende, populær løsning.  

 

Problemformulering: Hvordan kan opladningsmuligheder, forbedres/optimeres på 

Roskilde Festival? 

Som vi har skrevet om tidligere i projektet, var ide-processen en stor udfordring for os - i 

hvert fald en af de største udfordringer. Vores første løsningsforslag var at forsøge en ny 

opladningsservice indført, blandt de eksisterende muligheder. Dette var meget anderledes fra 

det app-forslag vi er endt med at udvikle. Vores app ses som en mulig løsning til at forbedre 

festivalgængernes oplevelse mht. den allerede tilgængelige opladningsservice. Gennem vores 

kvantitative undersøgelse i form af et spørgeskema, fandt vi hurtigt ud af at der faktisk ikke 

manglede en ny opladningsservice. Det er dog et problem for den generelle bruger af allerede 

installerede opladestationer, at finde til disse. Derfor blev vores app en perfekt løsning.  

Vi optimerer derfor de nuværende opladningsmuligheder ved at tilføje en måde at finde dem 

på, i stedet for at forbedre teknologien/produktet direkte. Altså en indirekte forbedring, som 

løser et eksisterende problem. 
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Ved at benytte strategien Colored Cognitive Mapping, kom vi frem til at vores indledende 

forslag, om et aflåseligt skab til opladning af smartphones, havde flere negative 

komplikationer end forslaget om at designe en app til vejvisning og oplysning. Disse 

komplikationer inkludere men er ikke begrænset til, at et sådant skab ville blive overskygget 

af de eksisterende opladningsservices, dertil ville de være rimeligt at antage, at der uden en 

udvidet reklamering for dette design, ville være mange potentielle brugere som aldrig fandt 

frem til det. Altså tog app forslaget over som førsteprioritet.  

Vi har gjort brug af Aktør-Netværksteori som analysestrategi, til groft at evaluere 

funktionerne af app designet. Herved har vi set på hvilke muligheder designet får, for at agere 

på vegne af henholdsvis festivalen som organisation, men også brugerne af app'en. 

Konklusionen hertil lyder på at app’en formidler information om, festivalens arealer og 

faciliteter, placeringer af opladningsservice, brugerens live-placering samt ruteforslag og 

forventet køtid ved de enkelte servicer. Omvendt er app’en i teorien også i stand at indsamle 

data om brugeres færden og brug af festivalens mange ydelser.  
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