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Abstract
This report describes the master’s thesis conducted by Sunny Ahmed and Linnéa Olsson 
at KTH Royal Institute of Technology for the client Zound Industries. By exploring 
emerging technologies and user needs, the project members developed a design proposal for 
headphones for active users that can be released in three to five years’ time.

Urbanears Ugglan is the headphone solution that allows you to take control of your physical 
activities and experience true freedom. It consists of two parts: true wireless earphones 
and a wearable wrist accessory that stores and charges the earphones on the go, while also 
functioning as a fitness tracker.

Aside from the first purpose of creating the design proposal, the second purpose of the thesis 
was to investigate the impact of involving the intended user in the design process during 
product development when adopting a user-centered design approach.

Different methods were used to gather relevant information. Both market research and a 
technical trend analysis were done as background research, and complemented the user 
studies. The insights discovered from these phases were used to generate concepts, from 
which one was selected for further development after discussion with the client company. This 
concept evolved into the final design proposal, Urbanears Ugglan.

The project team found a positive impact from using user-centered design and involving the 
user in several stages of the project. Including the intended user in the development led to 
a better understanding of their needs and values, which in turn allowed the project team to 
quickly verify the potential of product ideas.

Keywords: User-centered design, headphones, fitness, technology trends, product 
development, concept design



Sammanfattning
I denna rapport beskrivs examensarbetet utfört av Sunny Ahmed och Linnéa Olsson på 
Kungliga Tekniska Högskolan för kunden Zound Industries. Arbetet gick ut på att ta fram ett 
designförslag på hörlurar för aktiva användare som kan vara realiserbart inom tre till fem års 
tid. 

Urbanears Ugglan är hörlurslösningen som låter dig ta kontroll av dina fysiska aktiviteter 
och uppleva sann frihet. Den består av två delar: trådlösa hörlurar och ett armband som kan 
förvara och ladda hörlurarna samt fungera som en fitness tracker.

Utöver det första syftet att ta fram designförslaget var examensarbetets andra syfte att utforska 
inverkan av att involvera den avsedda användaren i designprocessen under produktutveckling.

Olika metoder användes för att samla relevant information. Både en marknadsundersökning 
och en analys av tekniktrender utfördes och tillämpades som underlag till användarstudier. 
Insikterna som upptäcktes från dessa faser användes för att generera koncept, varav ett valdes 
ut tillsammans med kundföretaget för vidareutveckling. Konceptet kom sedan till att bli det 
slutliga designförslaget Urbanears Ugglan.

Projektgruppen fann positiv inverkan av att tillämpa användarcentrerad design och att 
involvera användaren i flera delar av projektet. Att inkludera den avsedda användaren i 
designprocessen ledde till en bättre förståelse av deras behov och värderingar, vilket i sin tur 
gjorde det möjligt för projektgruppen att snabbt verifiera om idéer och koncept var önskvärda.

Nyckelord: Användarcentrerad design, hörlurar, fitness, teknologitrender, produktutveckling, 
konceptdesign
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Nomenclature
This section defines terminology used within the report. While certain words or phrases may 
have different meanings in common use, the following definitions are what is used in this 
report.

Engaging in physical activity on a regular basis, e.g. running, 
yoga, or exercising at a gym
See “Target audience”

Software applications designed to run on mobile devices with 
different functions, e.g. instant messaging, fitness monitoring, 
and geographic navigation

Fashion trend describing apparel and accessories that can be 
worn during both athletic pursuits and leisure time 
 
Set of marketing and communication methods used to 
distinguish a company or product from competitors, by creating 
a lasting impression in the minds of customers 
 
Collection of integrated circuits that fulfill various functions, in 
the case of headphones this can be Bluetooth communication, 
voice assistant services, etc

Idea for a product that has not been fully developed in terms of 
design, mechanics, or technical functionality 
Also “design concept” and “product concept”

Overall visual character and appearance of a product 
Also “form language”

Product concept that has been developed to be technically and 
mechanically sound and realizable

Element inside headphones that converts electrical signals into 
sound

Earphones that do not form an acoustic seal, allowing outside 
noise to be heard
Also “intra-concha earphones”

Headphones small enough to be inserted directly into the ear, 
resting in the entrance to the ear canal
See “Headphones”

Part of headphones connecting with the user’s individual ears 
and producing sound

Novel and growing technologies, the applications of which 
have the potential to provide competitive advantage within a 
field

Portable audio devices worn on or around the head over the 
user’s ears

Earphones that form an acoustic seal, isolating the user from 
outside noise
Also “canal earphones”, “insert earphones” or “in-ear 
monitors (IEMs)”
 
Space where interaction between user and product occurs 
 
Larger headphones with pads that rest against the user’s ears
Also “supra-aural headphones”

Larger headphones with pads that rest around the user’s ears
Also “circum-aural headphones”

Fictional character based on research used to represent the 
archetypical user of a product

Trial version of a method used on a smaller group to validate 
the reliability of the final version

Object, service, or system that satisfies a need

Individual, group or organization who may affect or be affected 
by a project

Intended consumers of a product; specifically referring to 
active users in this project

Individual interacting with a product, primarily as a consumer
See “Target audience”

Smart electronic device worn on the body as an implant or 
accessory, with applications such as activity tracking, media 
devices, communication gadgets or navigation tools

Products that transmit or receive information without a physical 
link through mediums such as 4G LTE, Bluetooth or Wi-Fi

Active

App

Athleisure

Branding

Chipset

Concept

Design language

Design proposal

Driver unit

Earbuds

Earphones

Earpiece

Emerging technologies

Headphones

In-ear earphones

Interface

On-ear headphones

Over-ear headphones

Persona

Pilot

Product

Stakeholder

Target audience

User

Wearable

Wireless
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Figure 1: Urbanears Plattan

1 Introduction
The thesis project and its background are described in this chapter, as well as the guiding 
research questions, frames of reference and delimitations worked within.

1.1 Background
Zound Industries is an electronics company founded in Sweden that makes headphones and 
speakers. The company has a range of diff erent brands for diff erent user groups on the market 
such as Molami for the fashionable and Coloud for the younger audience, as well as licensed 
brands Marshall and Adidas [1]. The company’s strongest in-house brand is Urbanears, 
with its fl agship product Plattan, see Figure 1, being a popular accessory in the streets of 
Stockholm. Urbanears also has a subgroup of products targeting active users referred to as 
Urbanears Active [2]. 

Due to the growing trend of fi tness as a service [3][4], and within the fashion [5] and tech 
industries [6] there is an increasing demand for dedicated products for active users. While 
Zound Industries can capitalize on the market with Urbanears Active, the brand can be 
strengthened with new technology and an improved design in coming years. Zound Industries 
was particularly interested in exploring emerging technologies and user needs to incorporate 
in future products to have a signifi cant market presence in the future.

Zound Industries was also intent on investigating how a user-centered design approach 
would aff ect their own projects. User-centered design is a philosophy that concentrates on 
developing a product based on how a user can, wants to or needs to use the product, instead 
of forcing the user to adapt to the product [7]. In practice, this means being guided by the 
user’s values at several stages of the design process. This is done by gathering information 
about the context of use, testing developed prototypes with users, and iteratively modifying 
and retesting the designed product in order to reliably establish that it will be well-received by 
users [8].

1.2 Problem description and purpose
The purpose of the thesis project was to handle the two diff erent subjects outlined in the 
background.

Firstly, to create and develop a design proposal for a product targeting active users 
of headphones that can be released in three to fi ve years’ time, focusing on emerging 
technologies and user needs. This includes preparatory research and analysis followed by 
developing the concept for the design proposal. This aspect of the thesis project will be 
referred to as the design proposal project in the report.

Secondly, to investigate the overall eff ects on product development from involving the 
intended user for input at certain stages of the design process. This aspect of the thesis project 
will be referred to as the meta-project in the report in order to avoid confusion, as its aim is to 
study elements of the aforementioned design proposal project.
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Figure 2: The trifecta of innovation

1.3 Research questions
Two research questions were formulated and addressed in this thesis, corresponding to the 
design proposal project and the meta-project respectively.

1.     What can headphone solutions for active users look like in three to fi ve years?

2.     How does involving the user in the design process aff ect product development?

1.4 Frames of reference
Theoretical frames of reference were used to maintain focus and ensure that each step taken is 
relevant to advancing the thesis project in the right direction. The chosen reference frames are 
based on the trifecta of innovation; feasibility, viability and desirability, see Figure 2. These 
criteria were outlined in the design thinking approach popularized by IDEO, a multinational 
design agency [9].

1. Feasibility of technology used

The technologies chosen for the product were based on plausible advancements in the industry 
within the time frame of three to fi ve years. The feasibility of the emerging technologies was 
validated in part by collecting information on the application of the technologies in other 
products, and in part through interviewing experts within the related fi elds.

2. Viability as a company and as a brand

The viability of the concept was evaluated in two diff erent ways. In the classical trifecta 
of innovation, viability is seen in an economical and business-minded perspective for the 
company, in this case Zound Industries. To that end a SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) analysis [10] was conducted for a theoretical product launch with 
employees at Zound Industries (found in Appendix 1), and kept in mind during development.

In this project viability was also meant in terms of being in line with the brand. Urbanears 
has a clearly defi ned image which resonates with and targets a specifi c audience, which was 
identifi ed by the project team and kept in mind during the project. This was applied during 
the selection of users to involve in the product development, and also while creating the 
form language of the design proposal to keep the design consistent with existing Urbanears 
products.

3. Desirability through user-centered design

User opinions were highly valued during decision-making to be certain that the developed 
design proposal is desirable. The methods used during the user studies phase were 
concentrated on communicating with and understanding the intended users to identify their 
needs and wants. These users were also involved in later phases of the project to evaluate the 
fi nal design proposal. 

This frame of reference was particularly important as Zound Industries was greatly interested 
in gaining a better understanding of user-centered design. Therefore, focusing on this 
reference frame was integral to handling the meta-project.
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1.5 Delimitations
This thesis was conducted as the degree project in Industrial Design Engineering by two 
master’s level students, referred to as the project team in this report. As such, the restrictions 
in time and resources limited the scope of the project.

The project was conducted in 22 weeks with overlapping phases, where 12 weeks were spent 
on research and studies, 10 weeks on concept development and prototyping, and 6 weeks on 
presentation preparation. The use of time is more specifically stated in Gantt charts [11] found 
in Appendix 2.

Since the aim of the project was to develop a design proposal that is feasible in three to five 
years’ time, the technical trend analysis was delimited to verifying the feasibility of ideas 
instead of exploring their functionality in detail. Due to this, no cost calculations or material 
studies were done. Moreover, no electronic hardware was examined; neither for technologies 
that have future potential nor existing headphone components. This includes subsystems such 
as headphone driver units, on-board chipsets, wiring and batteries.

Furthermore, some aspects of the product concept were not fully developed, such as 
ergonomics, manufacturing and especially the digital side of the product. Specifically, 
connectivity, mobile app compatibility, and the user interface were left unexplored both 
because Zound Industries is a hardware company and to not detract focus from the meta-
project. 
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Figure 5: Strategy wheel

2 Background research
This chapter describes the methods used to investigate the market and technology trends 
relevant to the project, as well as the insights gained from them.

2.1 Market research
The market research consisted of two methods, where the results of the information collection 
were used in the strategy wheel that followed.

Information collection
The market research started with gaining an overview of the market competitors in the sports 
segment. The studied sports headphones, seen in Figure 3, were selected to represent the 
market with a range of diff erent products targeting active users.

Strategy wheel
The strategy wheel method [12] was used to obtain a visual overview of the identifi ed market 
competitors and to review Urbanears’ strengths and weaknesses through comparison with 
their own product, Stadion, shown in Figure 4.

The strategy wheel, see Figure 5, was also used to analyze the diff erent products according to 
selected attributes to identify a niche for a new Urbanears product to fulfi ll while remaining in 
line with the brand. The attributes evaluated in the wheel were chosen by the project team as 
important characteristics for sports headphones. While the choices took the established frames 
of reference into consideration, it was ultimately subjective and based on the team’s opinions.

Branding was one of the chosen attributes, where the assigned value was based on how much 
the product distinguishes itself on the market due to its brand, and the recognizability of the 
company through its branding. Ease of use was valued based on how easily understood the 
interaction between the user and the product is, in terms of buttons and functions. To measure 
the Quality of a product, the company’s website was studied to examine how much emphasis 
was put on the term. 

Product pricing was a major factor, as consumers perceive a relationship between price and 
quality [13]. In terms of Aff ordability, sports headphones often fall in the price range of 800 
SEK - 3000 SEK. The values were assigned based on comparison with a non-zero base value 
as 800 SEK could be seen as expensive as well. Similar to quality, Comfort was valued based 
on the company values as well as product reviews. 

To determine the Portability of a product, battery life was analyzed, as well as storage 
solutions when not in use. The Technical aspect was based on how many advanced functions 
the products off er, and the fi nal attribute value for Attractive design was set according to 
the eff ort and focus put into the form language of their product by the company, instead of a 
subjective measurement of a good design.

Figure 3: Sports headphones

Figure 4: Urbanears Stadion

Jaybird Freedom

Bragi Dash Pro Jabra Elite Sport

Plantronics Backbeat Fit Bose Soundsport Free

Sony WF-1000X
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2.2 Market research results
One of the main insights from the strategy wheel was that Urbanears has its strengths in 
Branding, with all their products having a cohesive form language. The products are easy to 
recognize; they use strong colors, have a matte finish, and strive for flat surfaces. They also 
use a limited range of materials, with specific types of plastic, textile and rubber. Urbanears 
Stadion conforms to this, which makes them stand out from the crowd while other sports 
headphones often aim for discretion. Due to this, there is potential in focusing on Attractive 
design as it is an unfulfilled niche on the market. 

Stadion was ranked high in Ease of use as it only has three buttons and familiar functionality 
with volume control, skipping tracks forwards and backwards, and phone call handling. 
Simplicity is something all Urbanears products have as a consistent theme, in contrast with 
competitors like Bragi where an excess of features were added at the expense of intuitive use. 
This element should be taken into account when designing a new Urbanears product.

Quality was something that Urbanears could become better at. It is often attached to price, 
where a higher price is usually related to better quality [13]. Correspondingly, Stadion was 
ranked high in terms of Affordability. This means that working to improve the quality of 
Urbanears products should be reasonable, especially as they have a large margin for price 
increase while still remaining competitive on the market and not becoming too expensive for 
customers.

Urbanears Stadion was ranked low in terms of the Technical aspect since the headphones do 
not offer many advanced functions. This wasn’t necessarily a negative outcome, as the brand 
is known for its minimalistic and simple products. Based on this there were two options going 
forward, either to strengthen their position as the minimalist option for users or to develop 
more technically advanced products and compete in a different arena.

 
2.3 Technology trend analysis
An information collection was conducted to understand and explore the technology involved 
in the project, which was supported with interviews to gain a proper base of knowledge.

Information collection 
A web-based exploration of current and emerging technologies was done to identify useful 
systems for the design proposal. The exploration focused on different fields with potential for 
useful information, Three major trends were identified; the Internet of Voice, audio curation, 
and biometric monitoring.

The Internet of Voice (IoV) is an offshoot of the Internet of Things trend [14]. The use of 
voice to communicate with devices has rapidly increased since its inception, with Google 
estimating that voice queries make up 20% of their mobile search queries [15]. Voice prompts 
such as “Navigate home” or “Call Mom” have become over 7 times more common since 2010 
and the launch of services such as Apple’s Siri and Google Assistant [16]. Gartner predicted 
that conversational UIs would be one of the top ten strategic technology trends for 2018 [17], 
with future applications in consumer electronics or connected entertainment, such as turning 
on the TV, preheating an oven, or starting a playlist on the home speaker system. The three 
main factors challenges that IoV needs to overcome in order to become popular are improving 
audio quality, extending the range of product communication, and maintaining constant 
latency [18].

Audio curation is the next step from Active Noise Control (ANC). ANC in headphones works 
by measuring ambient noise with a microphone and canceling it out with a generated “anti-
noise” [19]. Audio curation works by isolating and counteracting specific noises from the 
user’s surroundings, allowing the user to curate and filter their audio experience in real time. 
The technology can also be used to increase the volume of particular sounds to augment the 
user’s hearing. The main proponent of audio curation was Here One, wireless earbuds from 
Doppler Labs [20]. However, the company was shut down in October of 2017 due to lacking 
the necessary capital to continue development [21]. Audio curation remains interesting with 
larger companies beginning to explore the potential, such as Sony’s WF-1000X headphones 
with Adaptive Sound Control [22].

With the growing trend of athleisure [23], the fashion industry has begun incorporating fitness 
in its products. Biometric monitoring is being integrated in clothing, with Ralph Lauren 
releasing its PoloTech shirt that combines the brand’s preppy aesthetic with fitness tracking 
[24]. The company sees this as a first step, expecting to release other products in coming 
years as the technology evolves [25]. Other companies have niched themselves into providing 
biometric information for professionals. Athos develops base layers for athletes that collect 
precise data on muscle activation that can be used to adjust and optimize performance [26]. 
Biometric monitoring has been met with some resistance; a recent study conducted with Fitbit 
users found that a majority of users felt pressured to reach their daily fitness goals or that their 
daily routines were controlled by the device [27].

Interviews 
The information collection was complemented with interviews to ensure a holistic analysis. 
The interviews were conducted with two experts within their respective fields about their 
areas of expertise and their opinions on how technologies for active consumers will evolve in 
the coming years. Full transcripts of the interviews can be found in Appendix 3.

The first interview was with Dr Mattias Südow who has a PhD in Electrical and Electronics 
Engineering and works as a Senior Electronics Engineer at Zound Industries. The interview 
focused on gaining a better understanding of components relevant to headphone design, 
such as chipsets, driver units and batteries, to establish what is possible to achieve in small 
products in terms of functionality and battery life.

The second interview was with Dr Imadur Rahman who has a PhD in Wireless 
Communications and is a Master Researcher at Ericsson Research and a delegate at 3GPP. 
The line of questioning in this interview was affected by results from the user studies up 
to this point in the project, which had revealed that a wireless solution would be most 
appropriate.

Many users expressed their desire to be independent from their mobile phones while 
exercising. Dr Rahman was interviewed about the necessary steps for creating headphones 
that can operate autonomously. This was especially relevant since the user studies survey 
revealed that many users listen to music while exercising and are reliant on their phones to 
provide the music (see 4.1 Survey results).
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2.4 Trend analysis results
The insights gained from the technology trend analysis are presented in this section.

Information collection
The idea of connecting diff erent products through the Internet to create an interlinked 
ecosystem is increasing in popularity. Based on the growing trend of conversational UIs and 
the Internet of Voice, headphones will play an integral role in how users interact with diff erent 
facets of their lifestyles. This movement had to be taken into account during the creation of 
the design proposal, as audio devices unable to provide the user with this functionality will 
likely be seen as obsolete and unable to compete with market rivals.

The rise of athleisure fashion means that a product made for active users can fi nd use outside 
of the active scenario, allowing users to incorporate the product into their everyday lives as 
well. This insight strengthened the viability of the design proposal, as it means that the target 
audience for the proposed product would not need to be limited to those who invest heavily in 
their fi tness.

The apprehension users experience due to the feeling of surveillance from fi tness products 
needs to be addressed. While diffi  cult to approach in the design proposal development, 
it could be handled by analyzing the user interaction with the products, such as how the 
interface or notifi cations work. However, this analysis falls outside the boundaries of the 
delimited project and will not be conducted.

Interviews
According to Dr Südow the largest components in headphones are the driver units and, 
for wireless products, the batteries. Packaging technologies used by chipset suppliers are 
constantly improving, allowing several subsystems to fi t in a small space. This means that 
subsystems such as Bluetooth connectivity, controlling the driver units or recognizing 
button inputs could all be done from the same chipset. Dr Südow believed that while battery 
technology itself may not improve in the near future, power consumption will be drastically 
reduced by year 2020-2021.

Supporting these statements, Qualcomm unveiled a series of chipsets adapted for use in 
wireless headphones in January of 2018. The new chipsets have several built-in features such 
as integrated active noise cancellation and voice assistant services, as well as greatly reduced 
power consumption [28].

Dr Südow believed that products that collect data during exercise would need to utilize the 
data in a signifi cant way to have a meaningful market presence. He expects that being able 
to provide data about heart rate, speed or distance covered will soon become commonplace, 
therefore a product will need to provide a service based on the gathered information, 
as quoted in Figure 6, to be noteworthy. This would be in the form of a personal trainer 
experience tailored to each user’s abilities based on the collected data. The service would 
provide training programs customized to what the user wants to achieve, for example losing 
weight or achieving a new personal best in long distance running.

Figure 6: Quote from Mattias Südow

According to Dr Rahman, headphones need to communicate information independently to 
function without mobile phones. For this, the user needs their device to authenticate with a 
SIM (Subscriber Identifi cation Module) card [29]. SIM card formats have evolved over the 
years as shown in Figure 7, the most recent development being embedded SIMs or eSIMs 
[30]. eSIM technology is especially relevant as it was only recently introduced to portable 
devices such as the Samsung Gear S2 and the Apple Watch 3 [31], and is expected to become 
a popular solution. A major advantage of eSIM technology is the ability to change operators 
without needing to physically interact with the SIM card. Coupled with the fact that an eSIM 
is much smaller than current prevalent SIM cards, a relatively large amount of space can be 
freed up within the product.

Figure 7: The evolution of SIM cards

Dr Rahman predicted the importance of utilizing the data collected during exercise much 
the same as Dr Südow, as quoted in Figure 8. However, where Dr Südow thought that future 
products would need to create a value for their users, Dr Rahman expected the collected data 
to become appealing to other fi elds from a “big data” [32] perspective for use in predictive or 
user behavior analysis, see Figure 9. The gathered information would then tie into advertising 
and marketing, instead of being directly related to the user experience. 

Figure 8: Quote from Imadur Rahman          Figure 9: Quote from Imadur Rahman

Both experts agreed that the handling of collected data is of growing importance. Their 
reasonings were diff erent however; with one taking the perspective of the user, and the other 
taking the perspective of corporate stakeholders. Both areas off er opportunities for Zound 
Industries. If the company wanted to deliver a market-leading personal trainer experience, 
they could collaborate with popular fi tness apps that are already established to create products 
that provide both the hardware and software that users desire. On the other hand, involving 
big data corporations by selling collected user data to them would likely be a lucrative deal 
for Zound Industries, although the company should expect a backlash from its users due to the 
unpopularity of advertising [33].

 “(...) how we use the data, 
that’s where the answer lies I 

think.”

“(...) how to create a value 
related to the information 

gathered by sport 
headphones, I think in that 

case the devices also have to 
be part of big data.”

“...framför allt att länka upp din data (...) och få tillbaka en 
anpassad analys. Jag tror att där kommer stora playen vara.”
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Figure 11: Survey poster

3 User studies
The user studies were comprised of several methods, as presented in Figure 10, which 
provides an overview of the background research as well. The arrows connect methods that 
had an impact on each other. For example, after gaining an understanding of products from 
the market research, questions were posed in the survey about the importance of certain 
characteristics in sports headphones. Another example is that after learning about the 
potential of a personal trainer experience as a selling point in the future, the project team 
interviewed users about goal-setting in exercise to validate the claim. 

3.1 Survey
The user studies began with a survey [34] to gain a general understanding of headphone users. 
All questions from the survey can be found in Appendix 4.

The survey was separated into three sections of questions. The fi rst part was about headphones 
in specifi c, with questions about what type of headphones the respondents own, as well as 
how often, how long and in what contexts they use their headphones. The second category 
was about exercise habits; how often they exercise, if they listen to music during exercise, 
and what factors that weigh in when choosing sports headphones. The fi nal part of the survey 
focused on development, asking the respondents about what issues they experience with their 
headphones as well as how important they consider wireless capabilities and noise canceling 
technology. 

The survey was written in both English and Swedish in order to maximize the number of 
respondents. It was primarily distributed by the project team through Facebook, a social 
media platform. In addition, a poster was designed (see Figure 11) and put up on campus 
notice boards at KTH. A competition was held to draw in more responses, where a randomly 
selected respondent would win a pair of Urbanears Plattan 2 headphones. To minimize 
confusion and misunderstandings, a pilot of the survey was sent out to three test subjects 
uninvolved in the project. Their feedback was addressed in the fi nal version of the survey. 

3.2 User group selection
A group of individuals was selected for deeper involvement in the project. These individuals, 
referred to as the user group in the report, took part in several user-based studies, namely 
observations, interviews and focus group meetings. The user group members were also used 
as an equivalent to a fi ctional persona [35] in the concept development phase of the design 
proposal project.

The user group was chosen by the project team members from their social circles based on 
three factors. The user group had to be physically active on a regular basis, and the team’s 
relationships with the members needed to be such that they would provide honest and 
unbiased input without feeling pressured into certain responses. Finally, the user group needed 
to fi t in with Urbanears’ target audience and brand. The last two factors were subjectively 
measured according to the project team’s own appraisal.

A list of 22 candidates was prepared and studied to identify those that best fulfi lled the 
Urbanears brand. The brand was split into several attributes to facilitate the comparison of 
candidates before selecting participants. The attributes were chosen based on the project 

Figure 10: Method interrelations
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Figure 14: Focus group products

team’s understanding of the Urbanears brand and were as follows: how up-to-date the person 
was when it came to technology in products; how stylish the person was, as well as how active 
they were. The team also set functional as a criteria, meaning how much the individual values 
minimalism in their lifestyle. Creative and outgoing were the fi nal attributes. Following this 
breakdown, eight individuals were selected from the candidates and formed the user group. 

3.3 Observations
In order to gain more insight into the usage of headphones during exercise, observations 
[36] were conducted with the user group. The exact procedure is described in Appendix 5. 
The method was used by observing the user in their natural setting during the exercise they 
chose to do, with the observer intervening as little as possible. Each observation was held 
individually, with one of the project team members as observer.

3.4 Interviews
Semi-structured interviews [37] were conducted with the user group in order to gain a deeper 
understanding of the target audience and its headphone habits. The full list of questions 
and the transcripts of each interview can be found in Appendix 6, and the setup is visually 
presented in Figure 12. 

The interview was separated into fi ve parts. The fi rst two sections established the individual’s 
personality with questions about music and fashion tastes, as well as about the presence of 
audio devices in their daily lifestyle. The third part focused on headphones; what types they 
owned, how they stored their headphones, their opinion on sports headphones, etc. The fourth 
part was used to gain information on how Urbanears is perceived, and the fi nal section was 
questions about their training habits.

3.5 Focus groups
Focus groups [38] were held to gain contextual information about product use and opinions 
about existing products.

The user group was divided into two groups of four. Both focus groups were held the same 
week at Zound Industries’ offi  ce in a conference room after working hours. The user group 
was divided based on gender and how well they knew each other in order to have diversity 
within the groups. 

A script (see Appendix 7) was adhered to in order to make the two meetings alike and to make 
sure nothing important was left out. Audio and video was recorded from both meetings with 
two cameras to capture all events. The setup can be seen in Figure 13.

The focus group began with a short introduction followed by distributing four sports 
headphones among the users, each with a corresponding questionnaire, also found in 
Appendix 7. The four headphones used were Bragi Dash, Jabra Sport Coach, Plantronics 
Backbeat FIT and Philips SHQ7900, as shown in Figure 14, chosen based on availability 
and relevance to the project. The questionnaire prompted the users to weigh the headphones 
according to several attributes that were formulated based on results from the survey, such as 
comfort, design, freedom, and identity.

Project team

Project team

Bragi Dash Jabra Sport Coach

Plantronics Backbeat FIT Philips SHQ7900

Figure 12: Interview setup Figure 13: Focus group setup 
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The users spent 5-10 minutes with each product until everyone had studied all headphones. 
The users were encouraged to simulate exercise or inspect apps related to the products to lend 
them a more complete understanding of the headphones and facilitate grading.

After inspecting the different headphones, the group took a small dinner break, followed 
by a longer group discussion about the different products in terms of the attributes from the 
questionnaire. Finally, each user was asked what they felt was the most important matter that 
was brought up during the meeting that the project team needed to keep in mind during the 
development of their design proposal.
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Figure 22: Importance of properties in 
sports earphones

4 Results of user studies
This section describes the results of each method used in the user studies, as well as the 
insights gained that subsequently infl uenced the project.

4.1 Survey results
The complete results of the survey are presented in Appendix 4. The survey registered a total 
of 274 responses on the Swedish and English versions, with an even split between male and 
female and the vast majority of respondents being between the age of 20 and 28. Over 90% of 
respondents use headphones for a minimum of 30 minutes per day, as shown in Figure 15, and 
nearly 65% were physically active at least once a week according to Figure 16. These results 
indicated that most responses came from people that fulfi lled the project’s target audience 
of active headphone users. To avoid examining data irrelevant to the project, the analysis 
concentrated on responses from the aforementioned type of people.

Earphones were the most common type of headphones used, with in-ear variants being 
slightly more popular as shown in Figure 17. 161 respondents used headphones while 
exercising according to Figure 18. The respondents were asked if they used diff erent 
headphones in diff erent situations. The responses were fi ltered to only keep the 119 that 
were active on a weekly basis and sorted according to those who didn’t change headphones 
when exercising and those who did, and what type of headphones they switched to in such 
cases, presented in Figure 19. Of this group, 41 respondents would switch to earphones 
specifi cally during exercise, almost twice as many as the other “switchers” combined. 52 
respondents would not change to a diff erent product when exercising, but one can assume that 
at least some of these used earphones to begin with. Based on this and the previously stated 
information, it was concluded that developing earphones instead of larger headphones would 
be most desirable for the target audience of the design proposal project. 

The issues users have with their headphones were investigated with multiple choices 
selectable, the answers shown in Figure 20. The most common problems were that the cord 
gets in the way, followed by discomfort from prolonged use or a bad fi t. While an ergonomics 
study can handle the latter two factors, the fi rst can be fi xed with a wireless solution. Less 
than a third of the respondents owned wireless headphones, while over 70% thought that 
they would buy wireless headphones in the future. This should be taken into account when 
developing the design proposal, as not only is wireless a growing trend, it is also a direct way 
of resolving the most prevalent issue that users have.

When asked about their opinion on noise canceling technology, only 26 respondents 
thought that it is more important “to let in sound with my headphones so I am aware of my 
surroundings”, while 122 thought that “to block out sound with my headphones so I can 
isolate myself from my surroundings” was more important. 126 respondents replied that 
“both are equally important”, as shown in Figure 21. This showed that there is an interest 
among users for noise canceling in their headphones, and especially the ability to activate or 
deactivate it.

The importance of certain properties in sports headphones was asked about, with respondents 
grading comfort as the most important, followed by sound quality and wireless capabilities 
(see Figure 22). Respondents gave many diff erent answers when asked what functionality 
they thought was missing from their headphones. These were grouped according to subject 
matter and served as a basis of discussion for the focus group meetings held later.

Figure 21: Noise cancellation preference

 Figure 20: Issues with headphonesFigure 19: Headphone use during exercise

Figure 17: Headphone type owned  Figure 18: Headphone use scenario

Figure 16: Exercise frequencyFigure 15: Headphone use length
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Bryan, 24
Sport, podcast and stand-up comedy 
enthusiast who goes his own way

Anna, 24
Artistic music lover and performer with 
a warm personality

Samir, 28
Nature-loving engineering student with 
an eye for industrial design

Miryam, 25
Law student and hip-hop DJ with a 
unique and trendy style

Josefi n, 25
Mechatronics engineer unashamed of
her avant-garde fashion taste

Isabella, 24
Social butterfl y with great interest in her 
physical well-being

Osman, 24
Innovator and entrepreneur with a 
passion for tech and rock music

Henrik, 25
Knowledgeable and creative intellectual 
devoted to long-distance running

Figure 23: User group profi les

4.2 User group
All the chosen user group members had diff erent personalities, habits and lifestyles, but each 
of them fulfi lled the defi ned attributes of the Urbanears brand. The user group is presented in 
Figure 23, with brief descriptions. They were assigned aliases to maintain their anonymity. 

While some individuals leaned towards certain attributes such as adopting more of an active 
and functional way of life, others fi lled diff erent niches like creativity and stylishness to 
together create a comprehensive image of the target audience. Table 1 shows the criteria used 
to evaluate the user group, as well as how well they satisfi ed each criterion indicated with 
color. The darker the color, the better the individual fulfi lled the criterion. 

Up-to-date Stylish Active Functional Creative Outgoing

Bryan

Anna

Miryam

Samir

Josefi n

Isabella

Osman

Henrik

Table 1: User group characteristics
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Figure 27: Josefin’s downtime

4.3 Observation insights
The information gathered from observations can be found in Appendix 5. The user group 
claimed to be satisfied with their experiences using headphones, but they often used 
workaround solutions to solve problems that they were unaware of having.

A commonly encountered issue was the cord, which was often in the way or awkwardly 
positioned. For example, as shown in Figure 24, Miryam was reminded of the cord with a 
literal jolt when trying to stand up, as her phone was on the ground and the cord was too short. 
Josefin solved this by placing her phone on her water bottle, se Figure 25, but the phone often 
fell off. This strengthens the value of developing a wireless product, as previously indicated 
by the survey results.

Another problem was the phone itself, which was seen as both an unwelcome and welcome 
distraction. As visible in Figure 26, Anna was forced to take out her phone from her back 
pocket to be able to lie down on her back for a specific activity, while Josefin used her 
recovery time between activities to browse social media as shown in Figure 27. Both aspects 
of the phone’s presence needed to be taken into account for the design proposal. While users 
want their phones to be unobtrusive during exercise, they still appreciate having them nearby 
to remain connected to the world.

The user group had mixed opinions about noise canceling. Those who exercised outside 
wanted to hear their surroundings, while those who exercised indoors wanted to shut their 
surroundings out as much as possible. This offers insight into the survey results and why 
respondents answered as they did, and supports the idea of noise canceling as an optional 
feature that the user can turn on or off based on context or preference.

 
4.4 Interview insights
Full transcripts of the interviews are presented in Appendix 6. The interviews gave an insight 
into users’ headphone preferences, brand perception and exercise habits. They also verified 
that the interviewees were valid choices by the project team to represent the target audience. 

Influenced by the technology trend interviews where the future use of biometric data was 
emphasized, the project team asked the user group about goal-setting and direct feedback in 
their activities. The responses were mixed; some had specific aims and welcomed the idea of 
support from their products, but others focused on wellness in general and reacted negatively. 
They were averse to setting goals and measuring performance as it added pressure to activities 
meant to be done to feel good.

The user group members owned a range of different headphones, but almost unanimously 
desired a wireless solution going forward (see Figure 28), with it being the most common 
criterion for choosing sports headphones to purchase in the future. 

“Helt sladdlöst vore jättebra, bara ha två pluppar i öronen.”

“Jag vill ha mera frihet och slippa sladden.”

Figure 28: Quotes about desired attributesFigure 26: Anna and her phone

Figure 24: Miryam makes a mistake Figure 30: Workaround solution
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Figure 31: Negative comments about Urbanears

“Man är rädd att de kommer åka iväg eller fastna i grejer. Ibland 
fastnar håret i sladden.”

“Trassel med sladd, och att de börjar glappa ibland.”

“Tycker det är häftigt att det är så enkelt. De känns mjuka, 
playful (...) de känns lite mer ödmjuka.”

“(...) det finns något som passar alla (...) det blir roligare att 
lyssna på musik när det blir personligt.”

“Frustrerande när de trasslar ihop sig.”

“De är ganska stilrena (...) minimalistiskt, vilket jag tycker är 
snyggt.”

“Kvalitetsmässigt känns den (...) inte så exklusiv och dyr.”

“(...) de är ganska kommersiella, de är lite som ljudets H&M.”

“(...) då tänker jag att det är sämre kvalitet. Urbanears känns lite 
för snyggt för att det ska vara bra hörlurar.”

Correspondingly most of their existing frustrations come from cords, such as tangling up or 
damage over time, as shown in Figure 29. This reflected the survey results and stressed the 
importance of including wireless communication in the design proposal.

Two different opinions emerged when asking about the perception of Urbanears’ brand and 
products. Some saw Urbanears as youthful, playful and fun, with products for outgoing 
and trendy people that are fashionable in all occasions, as quoted in Figure 30. Others were 
skeptical of Urbanears, viewing them as commercialized and bland and their products as 
cheap, seen in Figure 31. To counteract this view, the form language of the design proposal 
needed to convey quality and exclusivity. 

4.5 Focus group insights
Focus group A consisted of Miryam, Osman, Bryan and Isabella, and Focus group B consisted 
of Josefin, Anna, Samir and Henrik. This section summarizes key points from the meetings, 
while Appendix 7 describes the meetings comprehensively.

Freedom, simplicity and durability were established by both focus groups to be the most 
important attributes of headphones. The groups agreed that wireless earphones convey the 
feeling of freedom, however this is only until the fear of losing or dropping them arises. 
Users worried that they would lose the small earpieces, or that they would fall out during 
use because of an insecure fit and break when hitting the ground due to their sensitive 
components. This can be addressed with a secure storage solution for earphones with the 
ability to charge on the go, which would also increase the feeling of freedom. The users also 
felt that this storage solution needed to be easy to use as they would be bothered by a process 
that takes too much time or energy.

Recognizability and familiarity in products is important, as it makes features easier to use 
for new users. The focus groups agreed that it is preferable to have one button per function 
instead of several functions linked to one button. Intuitive use is key when introducing new 
functionality. Many users became frustrated with the innovative ideas of Bragi Dash, as they 
were difficult to understand and use. 

All users agreed that durability is crucial, but it was equally important to convey that the 
products were durable. This could be done with the choice of materials: surfaces with 
rubber coating or matte finishing were perceived as more durable, while shiny surfaces were 
reminiscent of glass and seen as fragile. The general form language of products also affects 
the idea of durability; Philips SHQ7900 was criticized for having large parts connected with a 
feeble and thin cord. Size differences between components within the same product were seen 
as a confusing choice and negatively affected the perceived durability.

Figure 30: Positive comments about Urbanears

Figure 29: Quotes about frustrating elements
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Figure 33: Customer journey in progress

5 Concept design
All development stages of the concept for the design proposal are described in this chapter, 
including the methods used, idea generation, selection and a presentation of the final concept.

 
5.1 Methodology
Several methods were used to facilitate the concept design phase and steer the project 
correctly in terms of the outlined frames of reference. This section describes the methods used 
to approach the concept design, as well as their results. The chronology of events is described 
in the Gantt charts in Appendix 2.  

6-3-5 
The 6-3-5 method [39] was used early in the project for the team to document their initial 
ideas, shown in Appendix 8. These ideas were taken into account during the ideation, but with 
limited influence. This was because they were generated with an incomplete understanding 
of products and users, as they were created before finishing the background research and user 
studies phases. 

Mind map 
A mind map [40] was created with the help of Karin Nybacka, a service designer at Zound 
Industries. The method, shown in Figure 32, gave an overview over points of exploration 
during ideation. It also helped to identify attributes for use in perceptual scales when 
comparing concepts. The completed mind map can be found in Appendix 9. 

How-To’s 
How-To’s [41] were used to summarize the insights gathered in the research and user studies 
phases and make them applicable to the concept phase. This was done by defining challenges 
that arise when interacting with headphones for active use, expressed as questions beginning 
with the words “how to”. The questions were sorted on two separate timelines, where one 
focused on the company’s perspective by studying challenges in design, manufacturing, 
and sales. The other concentrated on the interaction between a user and their product during 
everyday use, according to events such as the morning ritual, commute, and exercise. Both 
timelines and the formulated How-To’s are presented in Appendix 10. 

Customer journey 
Collaborating with Karin Nybacka, the everyday use of headphones was studied deeper with a 
customer journey [42], presented in Appendix 11. Figure 33 shows the method in progress. A 
typical user was created based on the individuals in the user group. This user’s experience was 
studied prior to, during, and following physical activity. The actions involved were defined 
along with pains, gains and needs that stem from them. The method greatly influenced the 
generated concepts, which attempted to address the pains and needs through their functions.

Figure 32: Mind map in progress
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Figure 34: Moodboards
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Moodboards
The project team used three moodboards [43] to maintain a consistent design language. 
Each moodboard, shown in Figure 34, focused on a diff erent aspect: function, identity, 
and impression. The moodboards were meant in part to convey Urbanears’ current design 
language according to the project team, and in part for the team to agree on elements they 
wanted to incorporate in the fi nal design proposal.

Perceptual scales
Perceptual scales [44] were used to compare concepts and help select a fi nal concept to 
develop. Each concept was assigned a position on three scales. The fi rst was a weighing 
between streetwear and fi tness gadget, to judge whether the concept was suited for everyday 
use or as a specialized tool during exercise. The second scale was simplicity versus 
complexity. Complexity meant multifunctional and technically advanced in this case, and not 
necessarily complicated. The fi nal scale was an estimation of price. The scales are presented 
together with the generated concepts in 5.2 Ideation.

Morphological chart
The concepts were presented in a morphological chart [45] to obtain an overview of the 
functionality they off er. The sub-functions that the fi nal concept needed to achieve were 
defi ned, as were the diff erent options for each sub-function. The team used the morphological 
chart to choose the fi nal concept, as outlined in 5.3 Selection, together with representatives of 
Zound Industries.
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Figure 35: Urbanears earphones

5.2 Ideation
This section presents and describes the generated concepts and their respective positions on 
the perceptual scales.

The project team chose to use an existing Urbanears product as starting point for ideation to 
avoid having to create an entirely new form in the design process. The chosen product would 
be adjusted to fulfi ll the requirements of the design proposal project. Based on the background 
research and user studies, the design proposal should be wireless earphones. Existing 
Urbanears products that could be redesigned to fulfi ll this are presented in Figure 35. Of these 
candidates, Urbanears Kransen was most compatible with the use scenario with its ergonomic 
fi t and compact design. Consequently, all generated concepts used Kransen as a foundation for 
their design.

The concepts were assigned names that were randomly chosen from Stockholm metro stations 
as working titles. All concepts are presented as drawings in Figure 36 – Figure 42, with their 
perceptual scales in the bottom right corner of their drawings.

Concept Hornstull
This concept is a Bluetooth-connected version of Kransen. The length of wire connecting 
the two earpieces can be adjusted to hang loose or tightened to fi t around the user’s head. 
Hornstull was considered as sporty and technically simple, especially as near-identical 
products in terms of technology already exist today.

Figure 36: Hornstull

Streetwear

Simple

Price

Fitness Gadget

Complex

Bagis

Sumpan

Stadion

Kransen

Reimers

Medis
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Concept Kista 
Further development of Hornstull led to the creation of Kista. The concept integrates controls 
into the cord itself, where squeezing certain parts would play music or adjust volume. The 
interaction points could be identified through a discreet change in texture. The concept ranked 
similarly as Hornstull on its perceptual scales, with adjustments due to Kista’s more advanced 
technology. 

42

Figure 37: Kista

Concept Skanstull 
Skanstull is a true wireless earphone, with an attachable cord to serve as a sort of lifeline for 
users who feel insecure with disconnected earpieces. There are several options for controls, 
such as a touch surface, a rotatable ring to adjust volume, or a small joystick. Due to the 
discreet size, Skanstull was considered as usable outside of active use scenarios. However, 
the small form would make the integration of components and a reasonable battery time 
challenging, thus increasing technical complexity and price. 

Streetwear

Simple

Price

Fitness Gadget

Complex

Streetwear

Simple

Price

Fitness Gadget

Complex

Figure 38: Skanstull

Concept Hötorget 
To address the issue of storage, the project team looked at wearables as a solution. Hötorget 
is a necklace that serves as a charging station for the earphones. While desirable as a fashion 
accessory, most technical components would need to be contained within the earphones 
themselves, meaning that Hötorget is mostly comparable with Skanstull on its perceptual 
scales.

 
Figure 39: Hötorget

Concept Vällingby
This concept leans much more towards fitness than the previous wearable. Vällingby is a 
wristband capable of storing and charging the user’s earphones, designed like an activity 
tracker to take advantage of the recognizability of a fitness wearable. The earphones 
themselves are identical to Skanstull in form, but much simpler in terms of components. As 
the wristband has more space it could contain components for functions such as location 
tracking and pulse measurement. Battery requirements are also reduced by making charging 
the earphones easy and accessible.

Streetwear

Simple

Price

Fitness Gadget

Complex

Figure 40: Vällingby

Streetwear

Simple

Price

Fitness Gadget

Complex



3635

Concept Karlaplan 
The third wearable concept resembles a wristwatch for active users. The recognizable 
form language makes it practical for use in both exercise and everyday life. The essence of 
Karlaplan is that the watch face is actually a screen, providing the user with more interactivity 
and functionality. Similar to Vällingby and Hötorget, the concept can store the earphones 
when not in use to charge them. Karlaplan is the largest of the wearable concepts, allowing 
the wearable part to house most of the desired components, freeing up space in the earpieces 
and making the concept less technically complex. 

Figure 41: Karlaplan
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Figure 43: Technical levels

ComplexSimple

5.3 Selection
A fi nal concept was chosen in a meeting with employees at Zound Industries. Those present 
aside from the project team were Rasmus Baudtler and Erik Wahlin; creative engineers, 
Tobias ter Laag; industrial designer, and Susanne Bryngelsson; design team leader for 
Urbanears.

Opinions were divided when discussing the designs of the presented concepts, though the 
participants felt that they all achieved Urbanears’ own form language. Therefore, all concepts 
were regarded as visually appropriate for the company’s brand.

The perceptual scales method focused on the user’s perception to compare the generated 
concepts, but the project team believed the actual simplicity or complexity was also important 
to consider. In other words, while the user interface of a product can be simplistic and 
accessible, the product itself “behind the scenes” can be technically advanced. During the 
discussion the group collectively decided where on the perceptual scales the fi nal concept 
should be positioned, with two points assigned on the simple versus complex scale for a 
“perceived” and a “real” position respectively, as shown in Figure 42.

The project team defi ned desirable functions and sorted them according to complexity in 
separate levels to clearly distinguish between diff erent technical capabilities among concepts, 
shown in Figure 43. Two distinct level schemes were defi ned, where the fi rst was for concepts 
consisting of only earphones and the second was for concepts with a wearable part. For 
the wearable alternatives, the earphones were considered to be on the fi rst technical level, 
meaning they only had basic control functionality such as playing music and receiving phone 
calls while the wearable fulfi lled the rest.

A morphological chart was used as a basis for discussion, where the Zound Industries 
representatives chose the options they felt were most in line with the company’s identity 
to fulfi ll the outlined features as shown in green in Table 2. These opinions were taken into 
account when selecting the fi nal concept but not strictly adhered to, as other factors needed to 
be considered as well.

Earphones Wearables

Play music
Control buttons

Receive phone calls

Collect biometric data
Charge on the go

Siri / Assistant integration
App compatibility

Collect location data
Touch controls
Audio curation
Music storage

Independent from phone
Personal training assistant

Store earphones
Collect biometric data
Button interaction
Waterproof

Charge earphones
Collect location data
Simple display
Music storage
App compatibility

Customizable display
Siri / Assistant integration
Independent from phone

Advanced touch screen
Personal training assistant
Camera
Full phone functionality

1 1

2 2

3 3

4

Table 2: Morphological chart after selection

Wire mode

Storage

Controls

Interface

Data collection

Data use

Distance from 
phone

Wired

None

Button(s)

None

Biometric data

None

Standard 
Bluetooth range

Wireless

(Wearable)
Case

Control knob

Lights

Movement data

App
compatibility

Unlimited 
(receive calls, 

music)

Wrist wearable

Touch

Screen

Location data

Personal 
training 

assistant

Neck wearable

Touch screen

Voice

Arm wearable

Voice
interaction

Feature Options

Perceived Real

Figure 42: Perceived and real complexity
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Figure 46: Example screens

The final concept that was chosen was Karlaplan, as it best fulfilled the requirements for 
the design proposal. The concept consists of wireless earphones, the most desirable type 
of headphones for active users. The wearable part allows the user to store and charge their 
earphones on the go which increases the sought feeling of freedom, and the familiarity of the 
form would raise the ease of use.

The concept was suggested to have a technical level of 3 on the wearable side, while also 
achieving the functions of the previous two levels. In other words, the concept would be 
able to collect biometric data, charge and store the earphones on the go, be compatible 
with existing fitness apps and most importantly function independently from the user’s 
phone. However, the concept would not replace the phone entirely, instead working as a 
supplementary product that allows the user to be free during their exercise.

This was seen as technically feasible within the coming five years. The feasibility was 
further verified by consulting with the technology experts previously interviewed about their 
opinion about the concept, as shown in Appendix 3. It was also considered to be viable for the 
Urbanears brand in terms of visual identity based on its design. 

5.4 Development
This section describes the work done to advance the chosen concept, Karlaplan, by exploring 
applicable technologies and mechanical solutions to incorporate as well as the development 
of the concept’s form language in order to create a complete design proposal. Many mockups 
and rapid prototyping was used to explore different solutions, outlined in Appendix 12.

The first point of development was to establish the exact nature of the wearable part of the 
product, henceforth called the base. During the selection discussion with Zound Industries, 
interest was expressed in a multifunctional storage solution that would double as both a 
wearable and as a case that could be carried in a pocket or a bag. Therefore, the project team 
designed the wristband to be removable from the wearable, turning it into a small and simple 
box with many options for carrying, as shown in Figure 44.

The team debated other positions on the body for the base, such as the upper arm where active 
users today often carry their phones, as shown in Figure 45. However, having the base on a 
different part of the body would complicate the process of storing or removing the earphones 
from the case and would also potentially make it more difficult to collect biometric data. As a 
result, the base remained as a wrist wearable, like existing fitness trackers and smartwatches.

The representatives of Zound Industries thought that the user interface should be limited to 
a conversational UI, complemented with lights to convey notifications. However, the focus 
group meetings revealed that users were frustrated by information that was only disclosed 
through audio as it was easy to miss and at times confusing. 

Consequently, the project team decided to incorporate a touchscreen onto the top surface of 
the base for users to have a visual interface. The screen was designed to have a minimalistic 
display to maintain the clean visual identity of the Urbanears brand, and to convey that the 
product is not overly technically advanced. Some example screens are shown in Figure 46.

Controls were mostly restricted to the base wearable part of the design proposal. The only 
controls that were assigned to the earpieces were a small button to turn the earphones on or off 
and to connect through Bluetooth, as well as a touch surface that could be double-tapped to 
play or pause music and receive phone calls. 

Figure 44: Removing the wristband

Figure 45: Phone armband
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Both interactions are presented in Figure 47. Volume controls and playlist navigation moved 
to the base along with activity-specifi c interactions, such as marking a set of exercises as 
completed to start a rest timer, monitoring heart rate, or checking on a map how far one has 
run.

An added degree of ergonomic freedom was included with an adjustable hinge in the earpiece, 
allowing the user to alter the angle of the part inserted into the inner ear according to their 
own preference. This hinge, shown in Figure 48, allows the earphones to be folded in order to 
reduce the space they occupy, making it easier to store them within the base.

The base was modelled to have a form reminiscent of Urbanears’ fl agship product Plattan, 
as shown in Figure 49, to fi t in visually with the existing range off ered by the company. 
It is suggested that the base is charged through a USB-C port or more preferably through 
induction, however this aspect of the design proposal was not explored. The base has a 
substantial height out of necessity to be able to contain the earphones. 

The wristband was designed to become thicker where it attaches to the base (see Figure 50), 
in order to reduce the impression of the base as a bulky wrist accessory. The surface of the 
wristband was textured for a more impactful form language. A pattern of scattered triangles 
was added, as shown in Figure 51, to convey force, speed and direction and appeal to active 
users. Existing Urbanears products have a small fabric fl ap with the logo on it, as shown in 
Figure 52. Since the inclusion of the fl ap would be inappropriate in an accessory for active 
use, the logo was instead stamped directly into the wristband.

Figure 52: Logo fl ap

Figure 48: Hinge in earphones

Figure 47: Interaction with earphones

Figure 49: Comparison between Plattan and concept

Figure 50: Band thickness

Figure 51: Band pattern
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Figure 56: Ugglevikskällan

Durable elastomer material was selected for the wristband as it is commonly used in fi tness 
accessories. The material of choice for most other parts was the same matte plastic used in 
Urbanears headphones. One issue raised during the focus group meetings was the worry of 
dropping and breaking the products, which was addressed by adding an aluminum metal edge 
to important surfaces, as seen in Figure 53. The metal edge was raised along the upper rim of 
the base in order to protect the touchscreen from bumps and scratches if the base is dropped.

Additional data collection was required to decide on technology that could be usable in the 
design proposal. Physical activity can be registered through altimeters, 3-axis accelerometers 
and GPS trackers [46], and biometric data can be collected through photoplethysmography, or 
PPG technology [47]. The component that houses the monitoring technology is displayed in 
Figure 54. 

Requirements arose from including a touchscreen on the base; namely low power 
consumption, visibility in diff erent lighting environments and a reasonable graphic 
fi delity. Electrowetting is an emerging technology used by Liquavista [48] that fulfi lls the 
aforementioned demands. The technology has extremely low power consumption when 
displaying a static image [49], which means that it would be feasible for the touchscreen of 
the base to be a solid color when in standby. The screen could display the same color as the 
rest of the product when inactive, giving a uniform impression of the product.

Accessories for active use often need to be waterproof, which is achievable through the use of 
static or dynamic O-ring seals [50]. The lid of the base in particular requires sealing to be safe 
for use in water, the suggested construction of which is presented in Figure 55.

The concept’s name, Karlaplan, was changed for the fi nal design proposal. To adhere to 
the naming conventions of the Urbanears Active product line, the name needed to be the 
slang term for an area in Stockholm associated with sports or fi tness. The chosen name was 
Urbanears Ugglan, named for Ugglevikskällan. Shown in Figure 56, it is a point of interest 
found along the jogging tracks through Lill-Jansskogen, a forest in northern Stockholm. The 
name was considered fi tting due to the proximity to KTH Royal Institute of Technology, 
where the thesis project was conducted.

Figure 53: Aluminum rim

Figure 54: Biometric monitoring component Figure 55: O-ring seal in lid
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5.5 Evaluation
The concept was presented to the experts interviewed during the technology trend analysis for 
their thoughts. Both Dr Südow and Dr Rahman thought that the idea had potential and was 
technically feasible.

The viability of the concept was verified after a presentation at the client company, Zound 
Industries, in front of an audience consisting of various employees. The audience agreed 
that the concept was in line with the Urbanears brand and suitable for the company and its 
values. They were especially intrigued by the guiding principles found during the focus 
groups: freedom, simplicity and durability, and thought the concept fulfilled the principles 
appropriately.

To appraise the desirability of the concept, a physical prototype was created. The process can 
be seen in Appendix 13, and the finalized prototype is shown in Figure 57. The prototype was 
presented to the user group, who were prompted to try it on and imagine the experience by 
simulating a use scenario.

The response was unanimously positive, with the user group praising the functionality and 
intuitive controls. The compact design was appreciated as both minimalist and impactful, 
and the ergonomics of the earphones were commended for providing a secure fit for all users. 
Some of these comments are quoted in Figure 58.

The user group also welcomed the idea of being independent from their mobile phones. 
While some of the users were skeptical of monitoring their activity on the base, they liked the 
thought of remaining connected to the world. The versatility of the product, allowing users to 
use the earphones without the wearable part, was appreciated by these skeptics.

Based on the user group’s reactions, the concept was concluded to be desirable to the target 
audience.

Figure 58: User group reception

“Wow, my life would be so much better if I had this.”

“Det ser riktigt Urbanears-igt ut, jag gillar att de inte sticker ut 
från örat men ändå ‘sticker ut’, om ni fattar vad jag menar!”

“Alltså, jag gillar verkligen den här. Den spöar skiten ur alla 
sporthörlurar som jag sett.”

Figure 57: Final physical prototype
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6 Final design proposal
Take control of your activities and experience true freedom with Urbanears Ugglan!

Ugglan is the solution for active users who value independence, simplicity and ease of use. 
It consists of two parts: the fi rst is a pair of true wireless earphones that deliver a great audio 
experience unhindered by cords or other distractions, and the second is a wearable wrist 
accessory that serves as a storage solution as well as your assistant and guide during exercise.

The earphones come with buds of diff erent sizes, and the integrated hinge allows you to adjust 
the angle of the buds to ensure a perfectly snug fi t in your ear canals. A simple double tap 
on the outer side of the earpieces lets you quickly pause or resume your music, or receive a 
phone call. After use, simply drop them into the wearable accessory to charge them up again 
for the next time you need them.

The earphones can also be used without the wearable – you can connect them directly to your 
phone. Simply hold down the power button on each earpiece for three seconds to allow you to 
link up via Bluetooth. However, this means that you’ll miss out on all the fi tness features. 

The wearable wrist accessory monitors your physical activity – everything from heart rate and 
calories burned to sets completed and distance traveled. It can also connect to your phone to 
sync your data to your activity app of choice, letting you keep track of your physical health 
and well-being. The wearable also allows you to easily control your music mid-activity with 
three intuitive and accessible buttons, or with the touch screen when you’re navigating for 
something specifi c.

The integrated eSIM means that you’re no longer bound to your smartphone – contact your 
phone operator to connect Ugglan to your existing data plan. Leave your phone at home and 
use the wearable to handle phone calls or access the Internet for your music while out on a run 
or at the gym.

Use the QR code to reach a presentation fi lm to see Urbanears Ugglan in action!
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7 Evaluation of user-centered design
This chapter discusses various aspects of using a user-centered design approach based on the 
project team’s experiences from the design proposal project. The influences of methods from 
the user studies on the meta-project are examined in 8.1 Methodology discussion under each 
specific method.

User-centered design as a product design philosophy has practical benefits for a development 
project as the people involved gain a deep understanding of important stakeholders. This 
understanding facilitates decision-making during the project, since being able to see options 
from the user’s perspective gives developers a logical premise to base their choices on. Using 
the approach in a product development project improves the likelihood of delivering a product 
that is desirable to the end user. 

Additionally, the approach would lead to economic benefits by verifying the desirability of 
the developed product earlier in the project. Knowing that the product will be well-received 
before beginning production on a large scale without the need to redesign and reiterate based 
on consumer response would save the developers time and money. A product created using 
user-centered design would be a safe card to play on the market.

Be that as it may, the methodology has inherent flaws and risks. The possibility exists that 
developers filter gathered user information, either deliberately or unintentionally, in order 
to better fit with their own agendas or preconceived notions. The limited number of users 
involved during the development process may also have an adverse effect, as they may not be 
representative of the intended target audience. 

User-centered design also raises a question in terms of design philosophy. “Crowdsourcing 
creativity”, by which the project team means involving the views of others during the making 
of a product, dilutes the designer’s original vision. The end result might become a product that 
is acceptable to many users, but just that: acceptable. The product might lose its uniqueness 
and clarity of identity, and become something that is liked by many but loved by few. On the 
other hand, user-centered design as a philosophy is mostly applied during the development of 
consumer products, meaning that the main focus should be the end user experience and not 
how much of an artistic statement the created product makes.

Therefore, the influence of user-centered design as an approach to product development 
should be adjusted depending on the project, in terms of how much the gathered information 
weighs during decision-making. In certain projects the methodology is better suited to ensure 
that the delivered end result fits requirements, whereas in other projects it might be better to 
rely more on one’s own opinions to produce something unique.

The project team recommends Zound Industries to apply user-centered design to their product 
development. The team also advices the company to find a balance between user input and 
their own creative ideas to make products that have an impact on the market while staying 
true to their identity. 
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8 Discussion
This chapter discusses the execution of the thesis project in terms of the methods used and 
the design proposal developed, as well as the impact of user-centered design on product 
development projects.

 
8.1 Methodology discussion
The methods used in the background research and user studies phases are discussed and 
evaluated in this section, both in terms of the design proposal project and the meta-project.

 
Information collection discussion 
Internet-based information gathering was the starting point for both the market and technical 
analyses. It is an efficient method to establish a general understanding of a field quickly. 
However, the scope of the information would be limited because of the inherent flaws of the 
method. Material from the Internet needs to come from a credible source to be useful in a 
project, but verifying credibility is a step which lengthens the process. 

Aside from the questionable reliability of sources, another factor added uncertainty to the 
information collection. Since much of the method focused on deducing users’ opinions on 
products, the project team spent time studying reviews from both regular customers and 
professional critics. Statistically speaking, a happy customer might tell nine friends about 
their experience, while an unhappy customer on average tells sixteen [51]. This means that it 
is almost twice as likely to encounter a negative opinion than a positive opinion, which would 
affect the project team’s appraisal of a product. 

To address this, the team concentrated on professional reviews, as they usually mention both 
good and bad aspects in their critiques. On the other hand, there is a risk that critics might 
have their own biases that affect their judgment, making their reviews unreliable as well. 
Despite these factors the merits of an Internet-based information collection outweigh the 
method’s flaws, especially in the early phases of a project. 

Survey discussion 
The survey was conducted early in the user studies phase and served as the basis for 
understanding products’ desirability to users. The method is an efficient way of obtaining a 
large amount of information from many individuals quickly and is useful for gaining a basic 
grasp of the users. The method also provides support for decision-making through quantifiable 
data. For example, in this project the collected results showed that the majority of users prefer 
earphones over on-ear or over-ear headphones, which made developing an in-ear product an 
easy choice to commit to.

The project team members had prior experience with using surveys in product development 
although none of the previous projects received as many responses as from this survey. 
The project team theorizes that there are two reasons for the success. Firstly, headphones 
are accessories used by the vast majority of people today, meaning that it was easier to find 
people relevant to the survey that were also interested in the subject themselves. Secondly and 
likely more importantly, the chance of winning a prize incentivized people and encouraged 
them to participate.
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However, this stimulus carries its own risk: respondents could cheat and improve their 
chances of winning by repeating the survey, which would also skew the resultant statistics. 
The project team attempted to minimize this risk by controlling the input contact email by 
each respondent and removing duplicate responses. 

Using the method has other risks and downsides. The survey did not allow interaction 
between the project team and the respondents. This meant that the project team couldn’t ask 
respondents to elaborate interesting answers, and respondents couldn’t ask the project team 
to clarify and resolve misunderstandings. Questions that are formulated in a confusing way 
could be wrongly interpreted, leading to inaccurate response data. This was especially difficult 
in this project as headphone-related terminology is varied, with words like “canal phones”, 
“inserts” and “IEMs” referring to the same thing; in-ear earphones. The project team used 
visual reference images where possible to minimize confusion. The pilot of the survey was 
also used to reduce misunderstandings by adjusting questions according to the feedback 
received by the test group.

The survey was important groundwork for the meta-project, which focused on studying the 
impact of user input on product development. For user-centered design projects the responses 
could be used to identify individuals who would be valuable assets in other parts of the 
projects. 

User group discussion 
Involving a group of users during product development was helpful for the design proposal 
project, as it provided the project team with insight into user behaviors and needs. The user 
group also worked as a source of inspiration with their different perspectives on matters.

Although the method used to select the user group for the thesis project was subjective in 
nature, the project team approached the task in an analytical way. The Urbanears brand 
was split up into attributes which the candidates needed to embody, and the most suited 
individuals were selected for the final user group. The drawback was that the team could have 
had an inaccurate image of an individual, which could have impacted the effectiveness of the 
studies involving the user group. For example, an individual might have been chosen from the 
candidates because the team perceived them as up-to-date with tech trends, whereas in reality 
this might not have been true.

In this project the user group acted as a persona that was more grounded in reality since it 
was based on real people. The members of the user group each personified certain aspects 
of the intended target audience, where some were more inclined towards fitness and others 
were more creative. It could be interesting to study the effects of weighing the users’ opinions 
differently according to their “areas of expertise”. Active individuals’ feelings would matter 
more concerning ergonomics and usability, and users interested in fashion and design would 
be more important in issues related to form language.

Choosing the user group from the project team’s social circles might have affected the user 
studies. Due to their existing relationships with the team, the user group could have been more 
supportive than honest with their responses, thus skewing results. Therefore, the team chose 
individuals who would be direct and not overly polite with their thoughts, based on their 
personalities and their relationships with the team members.

Another factor to account for was that some within the user group were familiar with others. 
This meant that they could discuss the project without the presence of the project team, which 
could have influenced the collected information. Additionally, the existing relationships 

between individuals impacted the study methods, especially the focus group meetings where 
they interacted with each other. This impact was most likely positive, as the users found 
it easier to have discussions with each other. The existing relationship dynamics within a 
user group should still be explored beforehand to ensure that they do not affect the project 
significantly.

The project team found significant benefits in terms of the meta-project from involving the 
user group, despite the challenges discussed. For a product development project, input from 
an outside perspective uninvolved in the development is highly valuable in several different 
stages, especially if it comes from the intended users of the product. 

Observation discussion 
The user group was both observed and interviewed. The observations were done before 
the interviews to avoid bias, so the users couldn’t act in what they thought was “the right 
way” during the observations, based on what they gathered from the interview questions. 
Nevertheless, since the users knew that they were observed they might have been behaving 
differently from how they would normally out of nervosity or other reasons. This element is 
difficult to recognize and overcome, unless observations are conducted in secret. 

The points of interest found through observations differ from other methods of user 
involvement such as interviews, since the observer can notice problems that the users are 
unaware of. In this project the users claimed to be satisfied but failed to realize their reliance 
on workaround solutions, such as Josefin balancing her phone on her water bottle for the cord 
to reach.

The variation of physical activities, locations and scenarios involved made it difficult to 
compare different occasions. There were different forms of physical activity, locations and 
scenarios, and as such the project team focused on identifying points of interest wherever 
they arose instead of common elements. Comparing the gathered information also seemed 
irrelevant due to the small size of the observed group.

A hazard when using observations is confirmation bias [52], when the observer only 
notes what they personally believe to be relevant or useful information. Approaching 
the observations with an open mind without concentrating on specific parts is the best 
way to avoid missing interesting material, especially when many things are happening 
simultaneously. The project team reasoned that being aware of the existence of confirmation 
bias would reduce the risk of falling victim to it. Additionally, the observations were held 
early in the user studies phase for the project team to conduct them with as little preconceived 
notions from collected data as possible. 

Product development projects often operate in a bubble without being anchored in reality, and 
observing users interacting with products offers understanding of the user on a deeper level, 
thus having a positive impact on the development. 

Interview discussion 
Interviews were used in both the technical trend analysis and the user studies. While the 
subjects were different, similar factors could affect the results and insights and deserve 
discussion. 

The tasks, such as note-taking and interviewing, were always assigned to the same project 
team member in each interview, to ensure the interviews to be as similar as possible. The 
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setup with the video recording of the note-taking facilitated processing the interviews 
afterwards and revisiting specific responses to questions. Being able to quickly and easily 
identify a segment of the interview without listening to the entire interview saved time in 
transcription. 

The interviews were semi-structured in that there were specific lists of questions to go 
through, but a free dialogue was encouraged through unscripted follow-up questions to certain 
responses in order to obtain more information and insights. These follow-up questions were 
posed at the interviewer’s discretion, facilitating a good flow of conversation and deeper 
investigation. On the other hand, this meant that some inquiries that could have led to useful 
input might not have been made. The interviewer might not have realized the value of certain 
parts of the discussion and as such missed important insights. 

The phrasing of the scripted questions were formulated as open-ended where possible to 
attempt to ensure that they didn’t lead the interviewees’ responses. The unscripted follow-
up questions weren’t deliberated before being posed, and could therefore have influenced 
the responses in a specific direction. The project team tried to keep this in mind and exercise 
caution. Whether or not this effort was successful is difficult to verify, especially due to the 
added factor of most interviewees being familiar with the project team. These interviewees 
could possibly have tried to help the project subconsciously with what they thought would be 
the “correct” responses to questions.

Interviews are useful tools for delving deep into a subject, be it discovering more about a 
person’s opinions and values or learning in detail how a specific technology works. The 
method is valuable to product development projects as its versatility allows application in 
different aspects within the same project. 

Focus group discussion 
The project team discussed important matters to keep in mind before the focus group 
meetings. For example, it was crucial for the focus groups to understand that there are no 
wrong answers in order to keep an ongoing discussion. The team also avoided questions that 
could be answered with only a “Yes” or “No” response for the same reason. The questions 
were structured to be more general in the beginning, to later move on to more specific ones. 
The question “Why?” was also avoided, since it can be seen as confrontational and result in a 
response like “I don’t know”. Instead the project team asked “What do you mean with that?” 
to indirectly receive the desired answer. 

The project team tried to participate in the conversations as little as possible, encouraging 
free-flowing discussion within the focus group and only asking questions as guidance. While 
it was necessary to be involved in order to obtain useful insights within the allotted time, it 
would be interesting to conduct focus group meetings with the project team absent to collect 
less filtered information.

More than two focus group meetings could have been conducted to collect more information 
and generalize the outcomes. However this would consume more time, not only the meeting 
itself, but also finding the participants before and analyzing the results after. While the project 
team members consider the two focus group meetings to have progressed as planned, a pilot 
could have been performed to improve the list of discussed topics and structure the meeting to 
proceed efficiently.

The four headphones used were selected based on the market research done in the of the 
research phase. The chosen products were all earphones since results from the conducted 

survey indicated that they were the most popular preference and supported that the design 
proposal should also be an earphone solution.

The group dynamics and different personalities of the participants might have influenced the 
results. For example, a dominant person in the group might have pushed his or her opinions 
onto the other participants, convincing them that he or she was right. Another factor might 
have been an awkwardness due to unfamiliarity, resulting in one or more individuals not 
participating in the conversation as much as the others. The project team was aware of the 
risks and put the focus groups together to match personalities. This might have had adverse 
effects since it is difficult to predict how individuals behave with each other on their first 
interaction. A person from Group A might have had friction with someone from Group B as 
predicted, but that friction could have led to fruitful discussion. 

The focus group meetings were the culmination of the user-centered design process and the 
meta-project in this project, with most preparatory work necessary and also great benefits for 
product development. The method allowed the project team to directly communicate with 
intended users and discuss several different topics, with the users also being able to react to 
each other’s opinions which resulted in unexpected findings. Observing the target audience 
interact with products and talk about their strong points and flaws would be beneficial for any 
product development project. 

8.2 Design proposal discussion
This section examines the created design proposal using the frames of reference to verify its 
feasibility, viability and desirability. Furthermore, it considers potential error sources based 
on the scope of the project as well as future work to be done to realize Urbanears Ugglan as a 
complete product. 

Feasibility, viability, and desirability 
The design proposal is difficult to accurately analyze in terms of technical feasibility due 
to the accelerating rate of technological advancement. As an example, Apple AirPods 
were released in late 2016 [53] and were a huge step forward in technology compared to 
headphones from 2011. Therefore, it is difficult to predict how technology will look in 
five years. To err on the side of caution, the project team ensured that the technical aspects 
included in the design proposal are at the very least achievable as of now, to increase the 
likelihood of them being commercially applicable within five years. However, there is no way 
to account for radical innovations that may occur and render the design proposal obsolete.

Maintaining contact with Zound Industries and involving them during the development 
process kept Urbanears Ugglan viable for the company by adapting the design proposal to 
the brand. However, the economical viability of the product was not calculated due to the 
aspect being delimited in the project. Still, the same factors that made feasibility challenging 
to assess, namely that advancements in technology are hard to predict, make it difficult to 
estimate how costs will change over time.

The desirability of the design proposal was verified during the development project through 
the user group. Moreover, as user-centered design was the focus of the thesis project and a 
major part of the early phases was dedicated to understanding the user’s needs and wants, the 
risk that this frame of reference was unfulfilled is relatively low. 
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Scope and error sources 
The imposed delimitations restricted the scope of the project, which may have led to certain 
aspects of the project being based on flawed premises. As an example, since the electronic 
hardware and capabilities were not taken into account, the design proposal might be severely 
inadequate in terms of battery time due to all the advanced features incorporated. 

Certain technologies and their rate of development could have been overestimated, and might 
not improve at the expected pace or deliver the predicted functionality. For example, Ugglan 
is suggested to use a touchscreen using Liquavista technology. However, Liquavista has yet to 
deliver a consumer product, despite being bought by Amazon five years ago [54]. 

Future work 
The next step for developing Urbanears Ugglan is to address the previously discussed error 
sources and the omitted technical aspects in the delimitations.

The steps excluded from the project, such as material studies and cost calculations, need 
to be conducted. In addition, the design proposal needs to be validated to ensure that it is 
technically realistic to manufacture in terms of electronics and wireless connectivity. If not, 
alternative solutions should be explored as substitutes.

There are mechanical factors to consider such as the mechanism of opening the lid of the 
wearable part, as well as dimensioning the hinge of the lid in order to endure extended use. 
The wristband also requires deliberation, both how it is attached to the wearable base and how 
the user attaches the wearable around their wrist.

The project team suggested that the design proposal would use technology that is identical 
to what fitness trackers use today. However, exploring the field could provide alternatives 
coming in the near future that are better suited, with reduced component size or power 
consumption.

The earphones might require further ergonomics analysis to establish that they fit securely in 
ears of different sizes and shapes. The project team used an existing product as starting point 
during development after testing and confirming a good fit on a number of people. However, 
this wasn’t done as a structured ergonomics study, which if conducted might produce valuable 
insights.

Furthermore, the product’s user interface requires development, as well as its synergy and 
communication with other parts of its ecosystem. Examples being app compatibility, how 
teleoperators view eSIM technology, and the connection between Ugglan and the user’s 
existing products both technically and in terms of user experience. 
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9 Conclusions
The purpose of this master’s thesis was to undertake two separate projects; the design 
proposal project focusing on developing a design proposal for headphones for active users to 
be marketable in three to five years, and the meta-project focusing on studying the effects of 
user involvement in product development.

The design proposal project led to the creation of Urbanears Ugglan, a headphone solution 
for active users that can be realized in three to five years time. It is presented in full in 6 Final 
design proposal.

The meta-project led the project team to conclude that involving the user in the design 
process, or using a user-centered design approach in other words, has a positive impact on 
a product development project. Having a deep understanding of the intended user through 
an extensive user studies phase allows quicker and easier verification of the desirability of 
generated concepts, thereby increasing the efficiency of the product development process 
overall.
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Appendix 1: SWOT analysis
This SWOT analysis was partly conducted by the project team members (the text in black) and partly in 
collaboration with employees at Zound Industries (the turquoise text). The SWOT analysis was made for a 
theoretical product launch of the design proposal.
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Appendix 2: Gantt charts 
This appendix contains the four different Gantt charts used in the project. 

The first chart is an overview of the whole project schedule, the second Gantt chart  

focuses on the research and user studies phases, the third Gantt chart focuses on 

the concept phase and the final on the presentation phase. 

 

Gantt chart 1: Project schedule  
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Gantt chart 2: Background research and user studies phases 
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Gantt chart 3: Concept design phase 

Month Oct Nov Dec Jan 
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Gantt chart 4: Presentation phase 
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Appendix 3: Technology trend analysis 
interview transcripts 
This appendix contains the full transcripts of the interviews conducted during the technology 
analysis with Dr Mattias Südow and Dr Imadur Rahman. Each interview is divided in two 
parts; part 1 consists of the answers to general questions while part 2 is about their opinions 
and thoughts about the feasibility of the design proposal. 
 
Part 1: Mattias Südow 
Elektronikingenjör, jobbat inom oljebranschen, hyfsat ny inom konsumentelektronik. Expert 
på sensorer, allmän elektronik. 
Sker ett stort tekniksprång från sladd till inte sladd. 
Använda data för att anpassa musik -> kolla prestanda ->ladda pulsdata 
Mer avancerad analys 
pulsdata 
 
SUNNY: Finns det nån såhär teknik som du känner såhär som visar sig mer och mer som 
kanske inte används i hörlurar just nu men du tror att det, här kan finnas potential. 
 
MATTIAS: Just nu så… Jag tror att potentialen framför allt finns i att utnyttja den 
informationen som du redan kan skaffa dig nu på fler sätt. Just nu så kan du inkludera 
accelerometrar, du kan inkludera pulsmätare, temperaturmätare och sånt där så du får ganska 
så mycket de här basala mätningar tillgängliga där. Men där tror jag att framför allt det stora 
tekniksprånget kommer finnas är att använda den här datan för att anpassa musik, du kan 
använda det för att mäta träningsnivåer, du kan till och med, du kan få en analys utav din 
prestanda, prestandaökningen där. 
 
Och inte bara att det är bara information för din app utan du kommer att börja ladda upp 
pulsdata bland annat för att få en mer avancerad analys så att du kommer att medvetet eller 
omedvetet dela med dig utav ganska personlig data som puls, temperatur, hur ofta du är ute 
och springer, vart du är ute och springer, för en mer komplex analys. 
 
Lite som att du ger all din data till Google för att de sen ska säga, “Ah men du kanske borde 
springa på lördag morgon istället, för där verkar du vara piggare, där verkar du ge mer.” Typ 
på fredag, “Ja men skippa träningen på lördag”, få ett förslag typ “spring senare på lördag”. 
Jag tror där kommer vi se mer, och där kommer det nog att särskilja sig mellan de 
marknaderna som kan leverera den sortens produkter och den marknaden som inte kan det, 
för där kan det börja bli ganska så mycket utslagsgivande. 
 
Att om du marknadsför dig med en sporthörlur men inte levererar någon av de här mer 
avancerade datatjänsterna, inte kan liksom pulsdata eller geolokation och sånt, tror att du 
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kommer framstå som att använda ett telefonmodem för att koppla upp dig mot Internet idag. 
Så det kommer kännas som ganska gammal teknologi. 
 
Och det är inte nödvändigtvis nånting som är associerat med att leverera en ljudupplevelse, 
det som du traditionellt ser som marknadsförs som det bästa ljud när du är ute och springer, 
jag är inte säker om det kommer vara lika viktigt längre. 
 
SUNNY: Så, för att liksom sammanfatta, så tänker du att all den här tekniken som 
pulsmätning och sånt, det kommer bli lite mer av en standard, att det är så lätt att uppnå att 
alla kommer kunna göra det, och själva utmärkelserna kommer vara själva servicen man 
erbjuder. 
 
MATTIAS: Mycket troligt skulle jag säga. Jag tror att leverera en, en mer eller mindre 
personlig tränarupplevelse genom ett nytt plattform kommer vara nånting som kommer 
upplevas som en egenskap man vill ha. 
 
SUNNY: Designvärlden i allmänhet börjar ju mer och mer flytta mot service design, för att 
det känns att produktmässigt, det som kan göras görs, och nu är det mer liksom att böja 
tjänster så att de passar bättre till människor. Och det är ju intressant att liksom, 
hörlursvärlden kanske också kommer in i sånt, i alla fall den aktiva användaren. 
 
MATTIAS: Jag tror att vare sig du vill det eller inte så kommer det nog att gå åt det hållet. Så 
även om ifall du gärna vill ha den biten att vi vill synas som ett märke, vi vill att folk ska se 
att du har våra hörlurar på dig, så tror jag att det kommer vara svårare då. Och krymper 
hörlurarna sådär så kommer de inte vara lika visuellt framträdande. Men är det så att 
Urbanears levererar en personlig tränare som kan coacha dig att springa halvmara eller nåt 
sånt där så tror jag att det kan vara också viktigt.  
 
LINNÉA: Vi har ju kollat lite på produkter som finns nu, bland annat Bragi, om du har koll 
på dem. De har ju väldigt mycket information som man kan ta del av, de har pulsmätning och 
stegräkning och allt möjligt, nästan lite för mycket. Tror du att man kan ta på sig för mycket 
teknologi att såhär, “Åh, vi vill att det ska göra det här, det här och det här”, så att det blir 
bara en enda röra av det. 
 
MATTIAS: Det finns det absolut. Det är en väldigt fin avvägning där från att leverera för 
mycket eller värdera ofärdiga produkter. Så att bara leverera en “feature list” som, du får ut 
brända kalorier, du får ut puls, du får ut distans som har sprungits, utan någon mening med 
det, utan någon högre intention än att du ska veta hur många steg du sprang, tror jag lätt det 
kan bli såhär “Okej, nu vet jag att jag sprang 10 000 steg, vad betyder det?”. Det betyder 
ingenting.  
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Jag tror att en sådan produkt lätt kan, det kan säkert slå i början där att liksom, nä men du kan 
leverera puls, steg, sånt som ingen annan kan göra. Men när nästa produkt snarare ger dig en 
rekommendation hur ditt steg ser ut, för att den har analyserat krafter när du slår i marken 
dina trampade steg, tror jag ger mer av en liksom älskad produkt, snarare än att bara säga de 
steg du tar. Så absolut, det finns en risk för att få informationsöverflöd, bara för mycket 
sensorer. Men jag tror att det framför allt handlar om de som inte tänkt en större produkt i 
slutändan, så att bara se sig själva som att leverera teknik. 
 
LINNÉA: Ja, “vi har tekniken och vi vill få in den”, istället för att veta hur man ska få ut det 
bästa utav det.  
 
MATTIAS: Ja jag tror att det kommer mer om att leverera en upplevelse. Du vill ha nån som 
hjälper till och coachar dig att springa 10 km under 50 minuter, springa en halvmara och kan 
klara en mara efter ett tag. Istället för att du bara har som Runkeeper att du har liksom kartan 
av löpturer du har gjort. Snarare ge det nån, “Ja nu är det dags att bygga upp distans”, “Nu 
kanske du ska ta en vilovecka”. Den aningen högre komplexiteten. 
 
SUNNY: Lite mer av en målsättning, att det här vill vi uppnå och såna saker. Att man jobbar 
mot nånting? 
 
MATTIAS: Ja men jag tror det. 
 
LINNÉA: Typ komponenter, att tekniska komponenter, de blir liksom… Man vill få in 
mycket i en hörlur, då blir den kanske större också?  
 
MATTIAS: Det kommer det delvis att vara, men det är… många säger att det är ett 
övergående problem. Ja, nä men, “mer funktionalitet, det kräver mer komponenter”, och 
initialt så är det så, men det är inte nödvändigtvis längre så. Du har sensorleverantörer som är 
väldigt duktiga på att integrera mer och mer funktionalitet in i samma paketering. (...) Jag vet 
att det finns företag som kombinerar många lösningar i väldigt, väldigt små paket. 
 
SUNNY: När du säger små, hur små? 
 
MATTIAS: Det är några millimetrar, 5 x 5 mm, något sånt där. Det är väldigt bra paketerat. 
Och sedan har du också de leverantörer av blåtandslösningar till exempel, går också mot att 
inkludera mer och mer komponenter i samma. Top-of-the-line komponenter som CSR 
inkluderar inte bara blåtandslänk, de inkluderar batteriladdare, slutsteg för att driva 
högtalarelementen, funktionalitet för att hantera knapptryckningar, sensorliknande, allting 
inkluderas in i ett chip där. Så att elektroniken i sig är inte nödvändigtvis att den kommer vara 
ett problem för storlek. Just nu är de större komponenterna som vi hanterar, det är batterierna. 
Det är en stor komponent, sen att du har högtalarelementen, det är fortfarande komponenter 
som har väsentlig storlek där. 
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SUNNY: Men när det gäller själva högtalarkomponenten, är det ju större desto bättre? 
 
MATTIAS: Det beror lite vad du är ute efter. Om du är ute efter en sporthörlur så vill du att 
den ska inte störa ditt sportutövande, och då kan du inte ha en tung hörlur som sitter på 
huvudet där. Och man vill inte ha att det regnar på det, utan då vill du ha att det är ganska 
smidigt, och du kan delvis göra avkall på ljudkvalitet för att du letar efter en annan 
ljudupplevelse när du sitter hemma och lyssnar i en lugn miljö än när du är ute och springer.  
 
När du är ute och springer kommer du fortfarande att höra ditt steg när du har hörlurar på dig, 
och du kommer höra dina andetag, du kommer säkert dra på volymen lite för att ta bort delar 
utav det där ljudet. Men att du har en hi-fi upplevelse är inte nödvändigtvis lika viktigt. Även 
ifall jag tycker om bra musik, men är jag ute och springer med musik i lurarna så är det 
viktigare att jag har viss komfort. Jag skulle hellre vilja ha liksom pulsmätare inkluderat i 
hörluren istället för att springa med det där bröstbandet man gjorde tidigare. 
 
Jag hade nog gjort avkall på musikkvalitet mot några ytterligare features. Kanske ha min 
egna running coach, och då är det inte bara liksom Tiger Woods som säger “Great job!” i 
bakgrunden utan att det är nånting som verkligen kan coacha mig under. Bättre kondition 
eller liknande. 
 
SUNNY: En sak som vi upptäckt är att den här Bragi-designen, det börjar liksom bli bredare, 
så till exempel så har Google kommit med ett par nya hörlurar som ser exakt likadana ut, men 
de är inte avsedda för sport i sig. Så hur tror du möjligheterna finns när det gäller att utveckla 
sporthörlurar som kanske inte bara är sporthörlurar, utan lite mer universella produkter? 
 
MATTIAS: Det kan det absolut göra, det behöver inte vara en konflikt i sig, men oftast när 
det gäller sport så vill du ha, nä men då kanske passform när du är ute och springer är 
viktigare. Så du gör vissa kompromisser som skulle kännas konstiga ifall det inte var ett 
sportevenemang. Så du behöver inte ha nånting som sitter stenhårt på öronen eller nåt sådär 
ifall du sitter hemma och lyssnar, då är det mycket trevligare att ha nånting som är bekvämt 
att ha på sig länge. En sporthörlur behöver inte vara bekväm i 10 timmar till exempel, det 
behöver sitta bra när du är ute och springer, och den får inte gå sönder för att du råkade köra 
med den i tvättmaskinen eller nåt sådant. Men den behöver inte funka bra på en 10-timmars 
flight.  Så att jag tror att man kommer fortfarande göra den här restriktionen att du vill ha en 
sweat-proof eller water-proof produkt för sport, och en mer bekväm, snygg hörlur för när du 
inte är ute och sportar.  
 
SUNNY: Så man får liksom avväga olika egenskaper. 
 
MATTIAS: Ja, och det gör designarbetet lättare, du kan klämma in massa sensorer i en 
sporthörlur som du kanske inte skulle vara jätteintresserad utav att ha i en generell 
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applikation. Kanske inte direkt intresserad av puls och stegräknare ifall du ska sitta och 
lyssna, eller när du är ute och flyger eller nåt sånt där. 
 
LINNÉA: Såna där sensorer, hur mycket kostar de, om man tänker såhär pris för hur en 
hörlur, vad den skulle landa på för slutpris? 
 
MATTIAS: Oftast så är det frågan om nån dollar liksom, per sensor. De är inte nödvändigtvis 
jättedyra, du får ändå ganska mycket funktionalitet per sensor. Ifall du börjar integrera väldigt 
mycket i det så får du väldigt mycket för ganska låga kostnader. Det kommer naturligtvis att 
driva upp priset på lurarna än ifall du hade strippat bort allting, men att leverera en bättre 
upplevelse med den här datan då, så tror jag absolut att en konsument skulle vara beredd att 
betala. 
 
SUNNY: Ska vi gå vidare till tårtan? Det är inte en riktig tårta, tyvärr. Det är faktiskt en 
presentation vi fick av er, det är lite såhär, hur ser sports headphones market ut. Det är det här 
som är det mest relevanta, market segmentation of hearables. Så vi har tittat lite på de olika 
“tårtbitarna”, och vi tycker det mest intressanta är Internet of Voice och kanske Monitoring 
just i sportsegmentet. Men när du bara ser det här rakt av, har du någon kommentar, “Åh det 
där tror jag funkar”, eller “Jag tror det där är en återvändsgränd”.  
 
MATTIAS: När det gäller just sporthörlurar menar du eller? 
 
SUNNY: Gör vi det? 
 
LINNÉA: Ja, vi kanske ska begränsa oss till det. Eller hörlurar, kanske. 
 
SUNNY: Bara hörlurar? Det är ganska brett det också. Men ja, sporthörlurar kan vi börja 
med. 
 
MATTIAS: Det är lite svårt att säga ifall det är nån bit man skulle plocka bort och sånt här. 
Jag tror att just för sporthörlurar så kommer den här Monitoring-biten att vara, den är ju 
viktig naturligtvis. Kanske inte så mycket den här Active Protection, det skulle vara mer för, 
ser jag det som, bullriga miljöer. Kanske lite mer professionellt då och inte just sport. 
 
Även om du har väldigt intressanta scenarion som, jag tittar väldigt mycket på amerikansk 
fotboll. Där har du den här biten att du har radiokommunikation till spelarna, några utav dem, 
för att kommunicera vilka plays det är de ska köra och liknande. 
 
SUNNY: Så de har på sig hörlurar? 
 
MATTIAS: Vissa utav dem har det, och de är installerade i hjälmen då. Men det finns en 
väldigt spännande aspekt på det här, när du spelar som bortalag så skriker publiken när du kör 
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ditt offence. Så de lagen som har väldigt stark publikstöd så är det svårt för motståndarlaget 
då att höra nånting utav den här kommunikationen.  
 
SUNNY: Då kommer man ju kanske in på lite noise cancellation och sånt. 
 
MATTIAS: Absolut, så där i finns det kanske möjligtvis en bit där. 
 
SUNNY: Det är väldigt nischat, men ja. 
 
MATTIAS: Det är väldigt nischat, men du skulle kunna ha det till exempel, för att skydda 
hörsel utav åskådare till exempel, du skulle kunna ha hörlurar på dig under såna här 
sportevenemang där de har väldigt höga ljudnivåer. Då kanske du inte har lika mycket 
användning utav pulsdata och stegdata och sånt där. 
 
SUNNY: Jag tänker kanske golf eller nånting, så vill man kanske fokusera på sitt slag och om 
det är nån i publiken som säger nånting så kanske koncentrationen rubbas, så då kanske man 
vill bara stänga ut allting.  
 
MATTIAS: Det kan ju vara nåt. Jag tror att den här Internet of Voice kan vara en lite 
spännande bit där. Där har du den här ljud, voice-kommunikationen genom hörlurarna, så kan 
du också förändra din sporttjänst, du kan säga åt dina hörlurar att, “Men idag känns det inte 
helt hundra, jag skulle vilja ha ett lugnare träningsprogram” och så skulle du kunna ändra det 
på så sätt. Istället för att du, efter din löprunda upptäckte att det inte gick så bra.  
 
Så där tror jag att för sporthörlurar så kan det ändå liksom vara en viktig faktor att du har en 
sådan möjlighet. Det är inte jättesvårt egentligen att implementera redan idag. Har du en 
hörlur med mikrofon i så kan du ju nå Google Assistant eller Siri eller liknande. Jag tror att 
utvecklingen där kommer att vara starkare då. 
 
SUNNY: När vi ändå pratar om Siri och Google Assistant, tror du att, teoretiskt sett, om 
Urbanears utvecklar ett par sporthörlurar som har den här funktionaliteten att du kan 
kommunicera med dem, med Internet of Voice. Tror du att det skulle vara bättre att integrera 
existerande Siri eller Google Assistant eller att ha nån sorts separat entitet som man pratar 
med? 
 
MATTIAS: Jag tror att du har, just nu så som trenden ser ut så har du för mycket att vinna på 
att bara använda Google Assistant eller Siri eller nåt sådant. Det gör att mycket utav 
komplexiteten när det gäller just röstigenkänning är ju moln-baserat. Så att du behöver inte 
köra massa avancerade algoritmer på själva hårdvaran, och det är en bra sak för att vi driver 
det med ett batteri, ska det vara avancerad audioprocessering som ska ske utav en röst så 
kommer det dränera batteri. Och det vill man gärna undvika utan vi vill bara kunna skicka 
vidare allt detta så att du sparar. 
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SUNNY: Det känns som batteri är ändå den stora… 
 
MATTIAS: Det kommer det vara, så fort du har något bärbart så kommer batteriet att vara en 
viktig bit. Utvecklingen går ju ändå framåt där, men kravet på vad du vill ha ökar också 
konstant. 
 
SUNNY: Om vi kollar på sporthörlurar just nu så lovar de flesta kanske 3 till 8 timmars 
batteritid. Tror du att det här kommer öka rejält de kommande 3-4 åren? 
 
MATTIAS: Det kommer att göra det, sen så är frågan, du har ju alltid kompromissen där. När 
du går från 3 till 8 till 16 timmar, då kan du ta en 16 timmars lur och kanske göra den till 8 
timmar och spara mycket plats. Jag tror att där kommer vi nog framför allt se en push, för en 
sporthörlur så behöver du inte ta täckning för 40 timmar eller något sånt där som vi har för 
dem lurarna som du kanske skulle använda på jobbet. 3 timmar kan vara lite på kortkanten, 
för där finns alltid en risk att du glömmer ladda innan du ger dig ut nästa gång. Och det är 
otroligt störande när du är ute och springer och ljudet tar slut efter 10 minuter, när du ska vara 
ute i en timme. 
 
SUNNY: Eller såna här varningssignaler, hela tiden. 30 minuter kvar, 30 minuter kvar. 
 
MATTIAS: Precis. Så antingen får du skynda dig, eller så får du springa i tysthet. Men jag 
tror att nånstans runt 8, 10 timmar, då börjar du hamna i en så pass bra komfortzon att, ja men 
då gör det ingenting ifall du inte laddar varje gång, du kan ladda var tredje gång du springer, 
eller var fjärde, eller en gång i veckan. Och då kommer du snarare att köpa dig volym där du 
tar ett mindre batteri så att sporthörluren inte ska vara så tung eller obekväm på dig. 
 
SUNNY: Hur snart tror du vi når det här, 8 till 10 timmars batteritiden? 
 
MATTIAS: Ge det 2-3 år. 
 
SUNNY: Ganska snart. 
 
MATTIAS: Ja men jag tror det ändå, du har ganska så stark utveckling på just låg 
effektkonsumptionssidan på elektronik, och det är snarare där tror jag utvecklingen kommer 
gå snabbare än att batterikapaciteten kommer att öka 100%. Skicklighetsnivån på att minska 
effektkonsumption på elektronik är väldigt hög, den ska aldrig riktigt underskattas.  
 
LINNÉA: Okej, hur fungerar såna hörsnäckor idag, är det ofta att det är en som styr, eller är 
det separat?  
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MATTIAS: Det varierar, beroende på vem som har implementerat det här. Ofta så har du en 
mastersida, den som kör den dominanta länken. Och beroende lite på teknikimplementation 
så kan du ha det att en alltid är slavdevice, med en enklare elektrisk lösning i sig,eller så kan 
du ha en så kallad dynamic master configuration, där det inte spelar någon roll vilken som är 
master eller vilken som är slave. Och du kan växla beroende på länkkvalitet på radion, eller 
ifall du laddar ut den andra. 
 
SUNNY: Ja, då finns ju potentialen att bara lyssna på ena.  
 
LINNÉA: Ja, om man tänker typ vänsterhänt, högerhänt, att åh, jag föredrar att styra från min 
vänstra, till exempel.  
 
MATTIAS: Ja, det ska egentligen bara vara en konfigurering.  
 
SUNNY: Mm, men när det kommer till det dära, liksom kommunikationen, att man har att 
båda kan vara master eller slave, kommunicerar dom med varandra, eller blir det liksom en 
direkt uppkoppling separat? 
 
MATTIAS: Dagens lösning är sådan att du har en länk från telefonen till mastern, och från 
mastern till slave. Så telefonen till en av dem och sen från device till device. Så är dagens 
lösning. 
 
SUNNY: Men är det effektivt? Jag tänker att det blir latency? 
 
MATTIAS: Asså det är samma här. Latency från telefonen till dina hörsnäckor är 
nödvändigtvis inget jättestort problem, sålänge det inte är så att du ser på video och inte kan 
synkronisera ljud med bild. Det som framförallt kommer att störa dig är ifall höger och 
vänster kanal inte är synkroniserade. Och lite där, att då är det lättare att ta telefonen till en av 
devicerna och därifrån är det ganska så deterministiskt vad är din latency, så det gör att du är 
helt i kontroll, du sköter inte latencyjusteringar från en telefon som du styr utan då har du full 
kontroll från hörlurssidan, så just nu är det en tekniskt föredragen lösning. För att göra det lätt 
på våran sida.  
 
SUNNY: Ja, eh, vi kollade lite på just hur kommunikation sker, och vi såg att NFMI är bästa 
sättet att kommunicera mellan snäckorna, för att din Bluetooth tas upp lite för mycket av din 
hjärnmassa.  
 
MATTIAS: Det är en förenkling. NFMI har den fördelen att du har en mer lågfrekvent signal 
från höger till vänster, eller från vänster till höger och förlusten är inte lika stor. Det som är 
nackdelen är att du har en begränsad räckvidd. Du kan inte välja ifall du bara vill lyssna på 
ena så kan du inte välja höger eller vänster, utan du kommer alltid ha en device som är din 
master. 
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Och anledningen till detta är helt enkelt att om du tar höger till vänster-länken och gör den 
över NFMI istället så finns det ingen anledning att betala för Bluetooth-chipset i slavsidan. Så 
då sparar du 5-6 dollar, och det är en stor kostnad. Jag tror att det kommer vara ett 
övergående problem, den stora förlusten, ganska ofta, är förlusten genom hela kroppen. 
 
Så höger till vänster sida är lika kontrollerbart egentligen som högerskifte till vänster öra. 
Oftast har du telefonen på dig på ett ställe som kanske inte alltid är fördelaktigt, där har du en 
ganska dålig länk. Höger till vänster är inte så illa. Det du har är låga förluster med NFMI för 
att de kör på en mycket lägre frekvens, men det är inte så illa som. 
 
SUNNY: Det är inte liksom värt att satsa på det, kanske? 
 
MATTIAS: Framför allt så just nu så skulle man säga att det är en kostnadsfördel, 
implementationen med NFMI är någorlunda billigare än blåtand på båda sidor. Men det tror 
jag kommer att vara, det kommer att försvinna. 
 
SUNNY: Inom kommande åren? 
 
MATTIAS: Ja, blåtandsleverantörerna vet ju om det finns en potential för att sälja dubbelt så 
många chipsets, men just nu så finns det en liten marknadsnisch för att ha denna teknologi. 
Det finns klara fördelar och nackdelar med lösningen, men jag ser det inte som att det 
nödvändigtvis måste vara så, jag säger inte att den är nödvändigtvis mycket bättre. 
 
Vi har Apple Airpods som är blåtand på båda sidorna, det är inget jättestort problem. Även 
testat andra produkter som har blåtandsimplementation där, det är ingen stor grej. Men du kan 
göra vissa förenklingar med NFMI som du inte kan göra med blåtand, framför allt 
effektkonsumption är lägre med det chipsetet då. Så du kan ha en sida där du har ett lite 
mindre batteri, då blir det billigare. 
 
SUNNY: Frågan är om vi ska in på kostnadsanalys och sånt, det kanske är också lite 
avgränsat. Inte så kul att tänka på att vi måste vara snåla. 
 
MATTIAS: Framför allt om det är att visionen är 4-5 år i framtiden där, lyckas man bara på 
en dominerande teknologi så kommer kostnaderna att liksom sjunka där med också då. 
 
SUNNY: Det är ju skönt att veta. Ja, jag känner mig klar. 
 
LINNÉA: Ja, en sista fråga kanske. Är det någon teknologi som du känner framför allt att, 
“Det här, det kommer bli stort”, som inte finns på marknaden idag? 
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MATTIAS: Jag tror framför allt den här, att länka upp din data. Att det inte bara är din 
personliga logg i Runkeeper och sånt där, utan att du delar med dig utav pulsdata, din 
stegdata, din hastighet, din geolokation, din temperatur, upp till en cloudtjänst och får tillbaka 
en anpassad analys. Jag tror att där kommer stora playen vara. Och vi som inte hänger med, 
vi kommer att vara liksom gamla facit. 
 
LINNÉA: Det är väldigt intressant.  
 
SUNNY: Det är faktiskt inget som vi hade tänkt på innan, att kanske borde kolla på att göra, 
att röra oss åt det hållet, men det är ju bra att få in insikt. 
 
MATTIAS: Ja men jag tror att det kommer vara som att när telefonerna började ha den här 
Internetkapabiliteten, då kunde du liksom nästan sitta och surfa på telefonen. De första 
gångerna du gjorde det var det ju skräp, det var helt värdelöst. Men se hur du använder din 
smartphone idag, du kan ringa med den, hade du köpt en som du inte kunde ringa med, jag är 
säker på att det hade gått tre månader innan du märkte det.  
 
LINNÉA: Ja, det är lite kul för vi diskuterade idag om att telefonen är ju kanske, det är inte 
det att du kan ringa med den som är det folk tittar på, för det är en såhär självklarhet. 
 
SUNNY: Som ändå inte används så mycket heller. 
 
LINNÉA: Nä precis, det används inte lika mycket som andra funktioner. 
 
SUNNY: Vi hittade nån enkät som gjordes i Storbritannien om topp tre funktioner från din 
smartphone, och typ 47% sa GPS, och 44% sa typ WhatsApp och olika message-tjänster. 
Kommer inte ihåg vad trean var, men det var inte att ringa. Så det kom ganska långt ner i 
listan. 
 
MATTIAS: Och det finns en klar potential att hörlurar kan vara en liknande, inför en 
liknande trend. Ja, du kan lyssna på dem, det är ju alltid trevligt. Men har du plötsligt din 
personliga runcoach, inte Runkeeper, runcoach, vafan ska du använda Runkeeper för då? Det 
är som att använda ett gammalt dialup-modem.  
 
SUNNY: Kul. 
 
LINNÉA: Väldigt. 
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Part 2: Mattias Südow 
LINNÉA: Vi har tänkt lite på ett koncept, väldigt vagt. Inte alls särskilt mycket, för vi har 
inte ens kommit till den fasen än riktigt, men vi kan inte låta bli. Och det är mer att vi har ett 
armband eller liknande, som är kopplat till hörlurarna, så att vi kanske kan få in all 
information där.  
 
MATTIAS: Hur tänker du då? Skit i, “Ja men tekniskt sett så borde detta vara…”, vad är du 
ute efter? 
 
LINNÉA: Det vi tänker är att vi kan, framför allt typ ta ut, för då kommer det bli wireless 
såklart, och vi skulle kunna ha nånstans att placera dem när man inte vill använda dem, 
istället för att ha dem i fickan eller tappa bort dem nån annanstans. Så att man verkligen har 
dem, man vet exakt var man har dem, kanske nån klick-funktion eller. 
 
SUNNY: Och det blir liksom en laddningsstation också. 
 
MATTIAS: Lite som att ha en dockningsstation men i ett armband då. 
 
LINNÉA: Precis. 
 
SUNNY: Som också är liksom typ en smartwatch, typ en wearable. Vi kollade lite på 
wearable-industrin just nu, och det känns som hypen håller på dö ut lite för att de uppfyller 
inte jättemycket av en funktion. 
 
MATTIAS: Ja men lite det att den är svår att, vad är det du ska ha det till? Om du bara, om 
du hoppar över den biten att, “Det är coolt att ha LEDar på tröjan så att du kan liksom 
blinka”, vad vill du ha det till? Det är svårt att utvinna energi ur kläder eller något sånt där. 
Även ifall du tänker, “Ja nä men du genererar mycket effekt när du rör dig och sånt där”, 
effekten som du verkligen kan skörda från det är ganska så låg så att det är inte så att du lätt 
kan ersätta ett batteri. 
 
Vi kan ha en klocka som drivs utav solceller, utav rörelser, helt enkelt för att klockan drar 
inte så mycket effekt. Men ska du ha en trådlös länk eller något sånt där med en radio där så 
är effektkonsumptionen flera storleksordningar högre så att det gör det svårt att få ut 
tillräcklig effekt för att driva en radiolänk. 
 
Det finns teknologi idag som använder sig utav såna här harvesting-tekniker för att med hjälp 
utav ett piezoelektriskt element ta vara på energin i vibrationer, men det lämpar sig mer för 
ställen där du har kraftiga vibrationer. Så att även ifall du bara får ut en fraktion utav den 
tillgängliga energin så är det tillräckligt för att driva elektronik. 
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SUNNY: Ja, jag tror inte att vi satsar på att armbandet ska laddas från kroppen, utan det är 
mer att det blir lite mer av en powerbank kanske, att det är den som kommer ha mycket högre 
batteritid i allmänhet skulle jag tro, så hörlurarna kanske inte behöver just 8 till 10 timmar för 
att de kommer kunna laddas på en wearable så fort man är klar. Det var lite det vi tänkte oss 
preliminärt. 
 
LINNÉA: Ja precis, det började med att bara, “Åh, hur ska vi kunna liksom ha dem nånstans 
utan att de ska vara i vägen eller tappas bort”, sen så insåg vi väl alla möjligheter med att 
faktiskt ha en klocka eller liknande, att såhär, “Okej, nu när vi ändå har den, kan vi inte 
använda den till nånting mer då än bara liksom att ha hörlurarna där och ladda den”, som till 
exempel att sätta dit knappar och den sorten. Men då blir det lite svårt bara, “Ja okej, jag vill 
ha knappar på klockan, men vill jag ha knappar på hörluren också?”, och hur det kommer 
sammanfalla. 
 
SUNNY: Typ var byter man låt, var höjer man och sänker, vill man samla allting på samma 
ställe, eller separera vissa? 
 
LINNÉA: Det blir till ett annat problem, alltså att vad är mest användarvänligt. 
 
MATTIAS: Det är en spännande infallsvinkel på det här, för just den problematiken, vad gör 
man av lurarna när du inte använder dem är ändå, där finns det nog en del potential. För just 
nu så har man på de helt trådlösa lurarna, de som är två separata enheter, så har du oftast satt 
dem i en case till exempel Apple Air Pods, eller liknande produkter då. 
 
Men just den här casen är ju också, vad ska du göra av den, speciellt när du är ute och 
springer, då kanske du inte vill ha en stor grej som ligger i fickan. Du har troligtvis med dig 
telefonen ändå, så det blir rätt mycket att bära på, telefon, nycklar. Ett armband kan vara 
spännande. 
 
SUNNY: Vi tänkte faktiskt att armbandet kan vara nån sorts ersättning för telefonen också, 
att det enda man vill ha telefonen till när man springer är ju musikförvaringen och att liksom 
mäta och såna saker. Så om man kan liksom få över det i en klocka eller vad det är, och 
slippa ha med sig telefonen, då behöver man inte ens tänka på fickor och såna saker. Så några 
flugor i en smäll hoppas vi. Men då kommer vi liksom in på det här med komponenter och så, 
att om vi vill ha den funktionaliteten så kommer liksom prestanda och batteritid och sånt 
påverkas ganska kraftigt.  
 
MATTIAS: Troligtvis, men är det så att du har tänkt dig ett arrmband som en powerbank, så 
har du naturligtvis mer batterikapacitet där än vad du skulle ha någon annanstans. Din 
begränsande faktor kommer fortfarande troligtvis vara det som du stoppar i öronen. Där är 
det svårt att trycka in ett väldigt stort batteri utan att den blir klumpig. 
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Mycket lättare att knö in någonting i ett armband, speciellt om du har tänkt att du ska kunna 
sätta dit de där hörsnäckorna på ett sätt som inte ser konstigt ut. Då har du troligtvis ganska så 
bra batterikapacitet i en sådan device. Då kan du lätt ha radiolänk, du kan ha minne ifall du 
vill ha med dig låtar. Du skulle ju faktiskt kunna ha en vanlig cellulär radio i den. Du skulle 
faktiskt kunna ha en internetlänk. 
 
Och där hamnar man ju i lite halvkonstiga domäner, då har det plötsligt, det motsvarat lite att 
ha med sig ett extra bredbandsabonnemang för sin iPad, fast då har du det till din smartwatch. 
Jag tror att den senaste applewatchen har en ltr radio i den och då behöver du inte ha med dig 
telefonen, du kan fortfarande göra ett telefonsamtal via klockan.  
 
SUNNY: Hur lång räckvidd är det? Är den fortfarande kopplad till mobilen?  
 
MATTIAS: Nej, har du i en cellulär radio, så behöver du ju inte ha det. Jag är inte säker på 
om Apple har inkluderat det än, eller ifall det var någon annan smartwatch som hade det. 
Men där är inte steget jättestort. Att ha även telefonfunktionaliteten i helt och hållet. 
 
SUNNY: Ja, för tänk om man är ute och springer och det ringer. Så vill man ju liksom kunna 
ta det kanske.  
 
MATTIAS: Ja, så får du upplänken för voice control lite. Du får din personliga coach 
fortfarande tillgänglig. 
 
SUNNY: Ja, man är länkad till the cloud fortfarande. Men så det behövs bara en cellulär 
radio för det? Man behöver ingen simkort eller något för det? 
 
MATTIAS: Det vet jag inte riktigt, där är det mer sådär att det är uppsatt från land till land. 
En del utav iPad-modellerna från USA genereras med ett integrerat sim-kort. Så det är inget 
fysiskt kort du sätter in i din device. Det finns där redan.  
 
SUNNY: Mm, okej, vi kanske kan avgränsa det från projektet, för vi kommer inte gå in på 
den tekniska aspekten. Så det här är jättebra, men att svara på dom frågorna är lite bortom 
oss. Eller? 
 
LINNÉA: Ja lite så. 
 
SUNNY: Ja, men bra att liksom ha ett hum om hur saker och ting funkar kanske. Men 
jätteintressant ändå att det kanske går. 
 
LINNÉA: Ja, det känns som att när man väl har fått tanken på att “åh, det här hade varit 
fräckt”, då är det oftast en teknik som han lösa det på något sätt. Så det är ju bra att veta. 
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SUNNY: Ja, det känns som att nu har tekniken kommit på den nivån att man först väljer vad 
man vill göra, och sen väljer de metoder för att göra det. Och sen brukar det lösa sig. Så det 
är ju skönt på ett sätt. Att designen inte begränsar oss så. Men om vi nu skulle ha ett armband 
och sen hörlurar. Hur mycket teknik skulle behöva vara i hörlurarna? 
 
MATTIAS: Det enda du behöver är radiolänken egentligen. Från armband till hörlurar. Det 
skulle räcka. Du skulle kunna göra hörlurarna rätt så enka egentligen. Vill nog ha en 
mikrofon på dem då för att kunna ha en sådan styrning, kanske något enklare interface, så att 
du lätt kan byta låt genom att knacka lätt på höger eller vänster hörsnäcka. Och höja och 
sänka volymen. Men det är något som egentligen redan finns där, inte fem år. Du kan köpa 
det i affären idag. 
 
Part 1: Imadur Rahman 
SUNNY: Could you tell me a bit more about your work, like what you do? You’re a 
researcher? 
 
IMAD: I work in Ericsson Research, in Ericsson the research organization is quite big, and 
we’re one of the small groups that do research with a 3-5 year timeframe, meaning things that 
will come to the market in that time. Then there are other people who do research with other 
timeframes, like in 1 year, and so on. So we do a little bit futuristic. 
 
SUNNY: That’s good, that’s actually relevant to me, we’ll get to that. So what kind of 
research are you working on right now? 
 
IMAD: My work is mainly related to radio, meaning for example your phone, it’s connected 
to the network. There’s so much processing, signal processing, how your transmitter works, 
how you receive the signal, what frequency are you using, what kind of data are you using, 
like voice or video, what kind of data rate. 
 
My work is related to this let’s say “connectivity”. And then in connectivity there are so 
many issues, let’s say you have your phone and your computer, but now there are so many 
other smaller devices, now everything is connected. So connectivity is a huge topic now. 
 
SUNNY: Do you deal with these smaller devices? 
 
IMAD: Yes, so have you heard of IoT? We’re working within that as well. We try to develop 
a framework for connectivity, and then for each and every use case you have a lot of 
optimization.  
 
SUNNY: (Explain thesis) 
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SUNNY: Sports headphones today are gathering a lot of information from pulse rate to step 
count to temperature. Do you think that there's a risk that too much tech is put into products 
so that it becomes messy? 
 
IMAD: The way I see it, health informatics is a big topic now. Remote monitoring of 
people’s health and so on. So if a system can be developed where this data is used in an 
organized way, I think that would be really good. For example if these devices are connected 
with Bluetooth to your phone, and you have an app that transmits this information. I think 
one good thing could be that if there is a database, and your app gathers the information about 
temperature and pulse and so on, that can be used to monitor someone’s health. 
 
I think when people do very extreme sports, then this could be useful for them. Like extreme 
fitness freaks. Extreme is a very relative word, so for some people who aren’t so fit but want 
to push themselves, this could also be used for their health monitoring. 
 
SUNNY: Headphones in general are moving towards becoming completely wireless, but a lot 
of complaints nowadays are about connectivity issues. You’re on the leading edge of 
connectivity development, so do you think we'll be seeing an improvement there in the near 
future, like in the coming 3-5 years? 
 
IMAD: I’m sure. I’m sure there’ll be a lot of improvement. One of the things that we’ve 
developed is device-to-device communication. It used to be that if you want to send 
information from one device to another you would need to send it through the base station. 
So if there’s a system for me sending it directly I won’t have to jam the network, instead of 
making the network busy. So there are a lot of these kinds of solutions coming. 
 
For example Bluetooth is working on a new solution with a much higher data rate. They’re 
saying that for example up to 10 meters, you’re going to have a very high data rate. 
Obviously then the Bluetooth component will become more expensive. Now components are 
like 30 cents, so that’s the reason why Bluetooth is everywhere. The drawback is that it’s a 
very low data rate. 
 
SUNNY: So if we would switch to these new and improved components, how much do you 
think that would cost? 
 
IMAD: I don’t have any number, but it would be more for sure. So what happens is, when 
you need higher data rate, you need larger bandwidth. And the moment you go to larger 
bandwidth, then your filter and everything needs to handle much more, like all your RF 
(Radio Frequency) components. So that would also drive the cost up.  
 
SUNNY: So you can’t replace your Bluetooth component with a better one, you have to look 
at the entire system, you mean? 
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IMAD: Yes, exactly. Then those new solutions need to be integrated with these devices. I 
think the improvement will be gradual, it’s a drastic change but it will take time. 
 
SUNNY: Do you think that as that technology develops, that prices will slowly come back 
down to what we have today? 
 
IMAD: Yes. You have the economy of scale. What I mean is that, your R&D cost is the 
same, if you produce 1 million or 100 million. Then the cost is driven down when the same 
R&D cost you sell more. So once more and more devices start using these new solutions, 
then prices will go down for sure. There are other issues, for example licensing and patents, 
after a while when they expire then prices lower. That’s quite a long time though, like 10 
years. So it’s a bit off. 
 
SUNNY: Another issue is size, when it comes to the physical side, sport headphones in 
general are supposed to be as unobtrusive as possible, so a lot of developers are focusing on 
making them as small as possible. What do you think this will mean when it comes to 
components in terms of size and performance? For example, battery time? 
 
IMAD: Size is the same issue, the size depends on what we call packaging technology. So 
you have a lot of components, how you pack them within one chipset, that actually defines 
what the size is. This packaging technology is continuously improving. Right now we have 
silicon, then there is a limitation where after a point you can’t really condense it any more. I 
don’t see any new materials coming soon, but we’ll see improvements for sure. 
 
For example, you have three components; one transmitter, one receiver, one signal processor, 
to improve sound quality or something. So between these three components you’ll need some 
isolation, so that they don’t interfere with each other. This isolation technology is getting 
better and better, so the total space they take is decreasing. 
 
But on the other hand, devices now need to do much more than before. So there’s another 
thing happening. Like on phones nowadays, we’re seeing dual cameras becoming a thing. So 
when these kinds of things are happening, now with two cameras maybe with optimization 
they need 1.6 or 1.7 times the equivalent space as needed with one camera. Maybe it’s not 2, 
but it’s still much higher than 1. It may happen that we come back down to 1, but it takes 
time. 
 
These kinds of devices now have so many capabilities, which is amazing. And it’s just 
improving more and more. It’s the same thing with headphones, if you want to do more 
things with your headphones, then it could become bulky. These two things are in opposite 
directions. 
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SUNNY: We’re seeing a sort of convergence between sports headphones and regular 
headphones if we look at Bragi Dash Pro and Google’s latest Pixel Buds. What do you think 
are the possibilities of sports headphones becoming a more universal product for regular use 
as well? 
 
IMAD: Maybe what you’re targeting is how to create a value related to the information 
gathered by sport headphones. I think in that case the devices also have to be part of big data. 
The big data concept is that all data you gather is useful in some way. For example what 
Facebook or Google do, they collect a lot of information about what you do, what you buy, 
what you’re looking at, where you click, and they use this basically to target you for a 
specific kind of marketing. 
 
So then these devices will also need to do this kind of thing. So if they can collect long-term 
data about how a person behaves, like how often they exercise and for how long, and then 
depending on their weight and age and so on, you could use this to suggest them food 
supplements or that. So moving into the world of advertising and marketing, so many things 
could be done. 
 
SUNNY: Do you think that kind of thing would make it more relevant, that big corporations 
would be more interested in it? 
 
IMAD: I think so, then this becomes a data collection point, and data is so important now. 
But obviously there will be people who won’t like it. On the other hand it makes life so much 
easier, it’s a very difficult balance to hit. And I guess every gain has some pain.  
 
SUNNY: Nowadays products are moving towards functionality with Google Assistant and 
Siri, and the Internet of Voice, if you want to call it that. How important do you think 
integrating these in headphones in the coming years? 
 
IMAD: I think it’ll be very important, because more and more people want to connect 
everything.  
 
SUNNY: What do you think of wearables? Nowadays the popular opinion is that they add 
too little value and have too little purpose so the wearable market has sort of come to a 
standstill. Do you think wearables has potential? 
 
IMAD: I think there’s still potential. From the device point of view, there is nothing new 
maybe, but how we use the data, that’s where the answer lies I think. If we can use the data in 
an intelligent way, then I think there’s still a huge need for this. 
 
SUNNY: Any ideas, right off the bat? 
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IMAD: Maybe health monitoring, that’s a very good idea. Another thing maybe, keeping 
track of where your children are in a playground using GPS data. I think that’s very useful. 
Maybe for elderly people you could use it, maybe elderly people affected by dementia. I 
think those kinds of applications would be very good. 
 
So the answer is how we actually use the information. How we collect the information is 
important, that’s the beginning of everything, but the real value is how we use it. 
 
SUNNY: It’s interesting, because you work at Ericsson which provides services and 
solutions, while the company I’m working at provides products. It’s very much, you walk 
into a store, you want a pair of headphones, you buy a pair, and you’re done. 
 
It’s interesting to see where a company like Urbanears fits into the food cycle of consuming, 
if you want to call it that. For them maybe data collection isn’t as important, but they would 
be more of a bridge between the consumer and the big data corporations. So it’s a slightly 
different perspective. 
 
Do you think the market will start to shift slowly, because even now it’s moving from 
product design to service design, so do you think we’ll see a similar shift in this industry as 
well? 
 
IMAD: I think so. One positive thing about these kinds of devices are that they’re part of the 
fashion. For example, many machines aren’t part of people’s lifestyle, but these ones are. So 
the device itself will always be important; the color, the way it looks. So in this business the 
device will remain important, but what I feel also is if the information that is gathered, if 
some new way to use this information is found, that would really add value to this. And 
maybe that would also give a good new revenue stream for the company. 
 
SUNNY: Do you think it would become more of a cooperative thing between big data 
companies and this sort of company? 
 
IMAD: Yes. For example Ericsson is cooperating with Boliden, the mining company, and 
developing new drills that can reach places without manual control, so it’s remote-controlled. 
So Ericsson and Boliden, two completely different companies, together they’ve created a 
completely new use case. So there’s potential for crossing. We call it vertical use cases. 
 
SUNNY: You mentioned IoT, one market segment that we identified is Internet of Voice. 
What do you think of the potential for that? Especially if headphones become more a part of 
your lifestyle where you always have them on. 
 
IMAD: Now that is very interesting. 
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SUNNY: So in terms of connectivity, what do you think would be the challenges here? 
 
IMAD: In a small house, there are very good solutions available. We’ve developed some 
solutions that work in the unlicensed bandwidth that work very well. For that you just need a 
small router at home, like for your wifi, which would coordinate this. And then you’d need to 
install this software into your router, so it hears, and then sends commands to each specific 
device, like if you want to have a bath it would process the information and send it to the 
shower. 
 
So from a connectivity standpoint there are very good solutions, but then how to develop this 
software, how to integrate it into different devices, like you’d need one sensor in each device 
like your shower, your lights, your kettle. I think that’s a challenge with Internet of Things in 
general. But these kinds of applications with IoV, I think they’d be very useful. 
 
SUNNY: A lot of active users resent being forced to have their phone with them. Especially 
when you’re out running, you don’t want to have to have your phone in a pocket or anything. 
But at the same time they rely on Spotify for the music, but also they need to receive phone 
calls. So when it comes to that, say I want to leave my phone at home and go out for a run, 
how likely would it be to still be able to receive phone calls and listen to my music through 
data? How likely is that scenario? 
 
IMAD: It’s very likely. This is one of the things that will come with 5G. So you have the 
wireless cloud, where you have all the information saved somewhere, so basically the cellular 
network will connect you to the wireless cloud. 
 
SUNNY: So like with cell phone towers? 
 
IMAD: Yeah. So then it will basically download it for you and let you listen. 
 
SUNNY: But when it comes to phone calls, we rely on SIM cards. How would that work 
with independent headphones? 
 
IMAD: Then you would need to have some sort of authentication, you’d need to have some 
sort of nano-SIM or something that would be authenticated with your number. 
 
SUNNY: So you would have a nano-SIM card in your headphones? 
 
IMAD: Yes, otherwise you can’t really connect it. That would require a good communication 
chipset, but I think the basic voice communication chipset isn’t so expensive. 
 
SUNNY: What kind of distance are we talking about, if we didn’t use nano-SIM cards? 
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IMAD: Theoretically it can be 100 m, but practically, frequency is one big issue. If you want 
to transmit further, you need to transmit with higher power to reach. For these kinds of cases, 
usually it’s done in the unlicensed spectrum. 
 
So for example wifi, that runs in the unlicensed spectrum. Your phone runs in the licensed 
spectrum. So if you’re on Tele2 and I’m on Telia, you won’t interfere with me. But because 
your wifi and mine runs in the same spectrum, there’s something called the “listen before 
talking” mechanism, meaning that when I want to transmit, first I listen if anybody else is 
transmitting or not, if not, then I’ll transmit. And you’ll do the same, so this is how the 
fairness is decided. 
 
So now let’s say I’m transmitting here, and someone else is transmitting there, and someone 
else a little further. One way to isolate each other is to transmit with a low power. That means 
you can reuse the same frequency again and again without disturbing others with your own 
signal. That’s the benefit, but on the other hand this means you can’t reach longer distances. 
So that’s the issue. 
 
Now if you go to the licensed spectrum, that’s where frequencies are solely for you. But 
that’s expensive, and that’s why phone subscriptions cost a few hundred kr.  
 
SUNNY: So to guarantee that your signal reaches where you want it to reach, you have to 
pay. 
 
IMAD: Yeah, so this is called guaranteed service. 
 
SUNNY: So if we were to have headphones where you could have your phone like a 
kilometer away, then you’d have to look into that, to license your own part of the spectrum? 
Would you need to involve Tele2, Telia, that sort of company as well? 
 
IMAD: Yes, or have the 4G LT capability in this device, and let’s say I have a Telia SIM 
card, and ask them for a supplementary SIM card for 10 kr or so. So you share the data 
between devices with the SIM card, so you can have data on both your phone and your iPad, 
for example. That kind of thing can be done. 
 
So basically the solution is to provide connectivity via wide-area cellular networks. 
 
SUNNY: So if we suppose we provide headphones that do this, who would have to talk to 
these networks? Would Urbanears be able to license their own system or would the consumer 
have to talk to the providers themselves? 
 
IMAD: Maybe the better business model is that Urbanears makes an agreement with Telia or 
something. Then the headphone basically becomes like a mobile phone, it’s the same thing. 
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Like you can buy an iPhone from anywhere, doesn’t matter if you use Tele2 or Telia or 
anything else. 
 
Last question, is there any technology you’re noticing, especially in the R&D world, which is 
new and growing and has potential, which you think might be applicable to headphones in the 
future? 
 
IMAD: Wireless power harvesting. I think it would be amazing. Power harvesting from 
wireless signals, any normal wireless signal. But then you’d need a new kind of receiver to 
basically extract the energy. I see this as one thing, especially for small devices like these, 
that can be very useful.  
 
SUNNY: What would the yield be like? How effective is it, and what can you actually charge 
with it? 
 
IMAD: The current solutions that are available, the yield is very low. But what I think is that 
the technology will improve very fast. 3-4 years down the road, you’ll see this in a lot of 
devices. Maybe not phones, but many small things, like let’s say the sensors at home in a 
house with Internet of Voice integrated. Maybe even headphones.  
 
SUNNY: The company’s biggest technical challenge is the battery, with charge times and 
capacity. It feels like wireless charging would be relevant in that market. 
 
IMAD: Yes, and the technology will improve. Very soon, with the same kind of cost the new 
receiver device could be developed that would yield much higher power. Now there are some 
universities in the US, one in China, Japan also, they have proven that it works. They call it 
wireless power harvesting.  
 
SUNNY: That was my last question, so I’m going to stop the recording there. Thank you. 
 
IMAD: Good luck. 
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Part 2: Imadur Rahman 
SUNNY: If we go back to what we were talking about earlier, wearables. I’m looking into a 
concept where wearables are part of the product. Especially storage is a big issue, where to 
store your headphones when you take them off. Like if you look at Google Pixel Buds, it’s 
very easy to lose them. So maybe if we could find an integrated solution, both for these 
connectivity things but also some sort of direct visual feedback, and also a place where you 
can put in your earbuds when you’re done. 
 
So in that case maybe you can shift the nano-SIM card and whatever you need into the 
smartwatch or whatever you’re making. Do you think this idea has potential? 
 
IMAD: I think it will depend on whether people will really need these kinds of services or 
not. If people need these kinds of services, I think it’s a good idea. Otherwise, technically it’s 
possible but whether it makes a business case or not, you need to check.  
 
SUNNY: Yes, we need to find some sort of reason for it to exist, which is challenging. 
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Appendix 3: Survey 
This appendix contains all information related to the conducted survey; screenshots of the 
actual survey and collected responses in the form of graphs and raw text data. 
 
Survey screenshots 
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Graphs of results 
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The results from Age, Gender, Use Frequency and Use Length show that the people who               
answered the survey match the intended user. Most of the answers came from people in the                
age of 24, with equal gender distribution. The majority uses headphones every day, or 4-6               
days a week. Most people (121) use their headphones 30-60 minutes in one session, 81               
people use them during 1-2 hours and 40 people use the during 3-4 hours. The conclusions                
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drawn from this are that the headphones have to be comfortable to wear up to at least 3-4                  
hours and an eventual battery should last at least 4 hours. 
 

 
The most common type of headphones used are canal phones, with around 130 respondents.              
Around 110 people use earbuds, 100 people use on-ear and 80 people use over-ear              
headphones. Some of the respondents own more than one pair of headphones and filled in               
several alternatives. The majority of headphones used are some kind of in-ear solution (canal              
phones or earbuds).  
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The graph shows that over 150 respondents use headphones during exercise.  
 

 
The above graph was created by extrapolating data from responses to the questions “Do you 
use different headphones in different situations? If yes, which headphones in what 
situations?” and “What sort of headphones do you use? (You can select more than one 

13 



option)”. Answers were filtered to only keep the respondents that exercise. The responses 
were sorted between “No, I use the same headphones” or “Yes, when I exercise I use X”. 
 
Over 50 respondents use the same headphones as during regular use when they exercise.              
Since the majority uses in-ear earphones generally, an assumption can be made that the              
majority of these respondents use in-ear earphones during exercise. The graph also shows that              
around 65 respondents in total actively change to other headphones from the regular ones              
during exercise. This is a larger group than those who use the same headphones as during                
regular use for exercising as well. Around 40 people change to in-ear headphones during              
exercise and 15 people use on-ear headphones. 
 

 
The majority stores the headphones in a bag after use. Around 55 people store the               
headphones in pockets and around 60 people store them either in a bag or a pocket. Only 29                  
people store the headphones in a case. A conclusion drawn from this is that the headphones                
need to be durable enough to be stored in a bag or pocket, or at least convey a feeling of                    
durability. 
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178 of 274 respondents exercise at least 1-2 times a week, up to more than 4 times a week. 
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Over 100 respondents exercise at the gym; around 40 people run and around 60 people both                
run and go to the gym. Since this is the majority, a conclusion is that the majority of                  
respondents listen to music at the gym or while running, since 183 of 274 respondents listen                
to music while exercising. 
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Despite there being a market for sports headphones, many users rely on their regular              
headphones during exercise. Only 44 respondents own sports headphones. There are three big             
reasons why people that use headphones during exercise don’t own sports headphones. The             
responses are: “I can manage with my regular headphones”, “I can’t afford them” or I haven’t                
found a pair that I like”. 
 
The available options were as follows: 

- I don’t exercise often 
- I can manage with my regular headphones 
- I can’t afford them 
- I listen to music from speakers / I don’t listen to music while exercising 
- I haven’t found a pair that I like 
- Other (Own input) 
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The majority thinks that comfort is the most important property for sports headphones to              
have. From this it can be concluded that regardless of the type of solution developed there has                 
to be a focus on ergonomics and comfort for the user. As ears are as unique as the individuals                   
they belong to it is difficult to form a universally comfortable earphone. Instead, the best               
solution would be to allow a degree of freedom when it comes to shaping the ear portion, e.g.                  
with different sizes and shapes of earbuds. 
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Over 100 respondents think the cord gets in the way. Around 80 respondents have issues with                
headphones falling out of their ears/falling of their heads. Another 80 respondents think that              
their headphones are uncomfortable. This reinforces that the focus has to be on ergonomics              
when developing sports headphones. 
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Text responses to the question “Do you use different headphones 
in different situations? If yes, which headphones in what 
situations?” 
The answers have been filtered to only keep those relevant to the thesis project, that is 
respondents that mentioned physical activity. 
 
Nej 52 
Nej (40) 
Nej, bara anpassat efter frisyr  
Nej, alltid samma då de är enkla att få plats med i väskan/jackfickan 
Nej samma för alla 
Skulle vilja använda in-ear när jag tränar, men har tyvärr inga i dagsläget 
Nej, använder alltid samma. 
Nej. Haft over-earv tidigare men får huvudvärk då de klämmer på mina glasögon. Inte kul. 
inte för tillfället då jag bara har in ear hörlurar så använder jag inte hörlurar lika ofta pga det 
är strul med hijaben,  
Nej, jag använder alltid samma.  
Nej, använder samma. 
Nej alltid samma 
Nix, fastnar alltid med ett par standard-iPhone hörlurar som får hänga med på ALLT tills de 
går sönder. Skulle dock föredra pluggar som funkar lika bra i löpspåret som i trafiken, finns 
garanterat men har varit alldeles för lat och snål för att införskaffa. 
Nej bara en typ inget annat som vill stanna på/i öronen  
If i would have in-ears I might use them while excersising 
 
Träning: In-ear 41 
Ja 2 
Ja, använder in-ear på gymmet då jag upplever att jag inte behöver oroa mig att de ska falla 
av 
In-ear vid promenad, träning samt poddlyssnade, on-ear vid datorn. 
Stora hörlurar hemma och små 'in-ear' när man är ute 
Ja. Over ear (Bose) när jag pendlar till och från jobbet. In ear när jag tränar eller flyger. 
Over-ear på jobbet för koncentration. In-ear på träningen för att jag inte bryr mig om att de 
ska gå sönder 
In-ear för träning och on ear för allt annat 
In-ear vid träning och tunnelbana och annars over-ear 
Trådlöst in ear vid träning. over ear med bra ljud till vardags. in ear med tråd när man inte har 
med sig väska att lägga ner stora hörlurar  
Jobb : AKG K550, Annars : RHA ma750i 
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När jag tränar använder jag bara in-ear, men annars varierar jag mellan on-ear och in-ear 
beroende på vad jag känner för 
On-ears, men det kan vara osmidiga att ha med sig, eller beroende på frisyr/mössa etc kanske 
de inte funkar. Då använder jag istället in-ears (earbuds). När jag tränar har jag alltid in-ears 
(earbuds). 
När jag tränar kör jag med bluetooth in ear. På arbetet kontoret bluetooth on ear. Hemma när 
jag snickrar on ear bluetooth Peltor. Avkoppling i favoritfotöljen då är det ett par trådade on 
ear 
Buds for exercise, over or on ear for long periods 
Study = on ear (to fully concentrate) Sport +travel = in ear (on ear is to warm) Train = No 
preference 
In-ear när det är i situationer där jag behöver få av dem ofta ex i sociala miljöer, och on-ear i 
situationer där jag inte förväntas behöva ta av dem på länge ex. vid längre resor. 
In ear när jag är ute och går eller ringer samtal, on ear när jag ska plugga eller spela dataspel 
Ja. Använder oftast on ear hemma när jag pluggar och in ear när jag åker spårvagn, sitter i 
skolan. Detta mest för att in ear är smidigare och lättare att ta med sig. 
Använder oftast lina trådlösa hörlurar 
In ears när jag tränar, annars helst on ears. In-ears även där om jag inte har väska jag kan 
lägga ner lurarna i. 
On-ear vid plugg/längre resor/använding, in-ear annars. (Skulle använda trådlösa in-ear till 
träning också..) 
Ja, on ear/in ear för träning, brusreducerande over ear för fokuserat jobb och resa 
Använder in-ear när jag lyssnar på musik och over-ear när jag mixar musik! 
Canal phones i situationer med mycket folk/ljud/behöver fokusera mig, earbuds om någon 
annan ska lyssna med mig, on-ear och over ear på vintern. 
Ja, jag använder on-ear lurar när jag är stationär, och in-ear lurar när jag rör på mig. 
Over-ear till gaming och kontorsarbete vid min stationära dator. I alla andra situationer in-ear 
(earbuds) 
On ears vid ex promenad och längre resor 
in ear for anything besides long distance travel and at the office 
Yes.I change between my in-ear and over hear headphone. In ear is mostly while running and 
commuting, where as over ear is when I am trying to get focused work done. 
Ja, jag använder inear när jag tränar, är ute och går, åker tåg/buss/flyg etc. Sedan använder 
jag overear när jag jobbar vid datorn. 
In ear (canal phones) på jobbet för att utesluta andra ljud och för att läckande ljud inte ska 
störa andra. Egentligen tycker jag inte om dem, men de lämpar sig bäst här. Annars använder 
jag helst On-ears, men det kan vara osmidiga att ha med sig, eller beroende på frisyr/mössa 
etc kanske de inte funkar. Då använder jag istället in-ears (earbuds). När jag tränar har jag 
alltid in-ears (earbuds). 
Ã–ver-ear vid DJ spelning. In-ear resterande 
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Over-ear vid stationärt arbete och för bättre ljud. In-ear när de inte ska ta så mycket plats 
For listening music, I use Iphone earpods and for making music (playing, recording) I use 
headphones (Usually over ear reference headphones) 
Mostly in-ears because it's more comfortable and isolating the surrounding noise. My older 
on-ears I sometimes use when I want to show that I am focussed on my studying. 
exercise, traffic, office (in-ear). playing electric guitar (over-ear) 
Overear vid datorn, inear i övrigt 
Använder In ear vid dagligt bruk och iver ear headset vid tv- och datorspel 
In ears vid träning 
Ja. Enkla/in-ears när jag springer. Noise-cancelling (over-ear) på flyget. On ears övrigt. 
Apple earpods for the morning run, Sennheiser HD-25 over-ears for working in noisy 
environments and DJ gigs, Audio Technica ATH-M30 or Marshall Majors for freetime use in 
the evening. 
 
Träning: On-ear 15 
In-ears när jag ska prata i telefon, on-ears när jag tränar, over-ears på kontoret. 
In-ear i trafiken, on-ear på träningen och kvällen 
Headphones for running and public transportatuon etc and in ear phones for work cause you 
can leave one ear out 
Inear, när jag är ute och går. Onear när jag gymmar. 
små in-ear i skola och jobb+tunnelbana men on-ear/Over-ear ehmma och träning 
Ja, när jag reser är det skönt med inear, för det förstör inte håret och är smidigt att stoppa i 
fickan när jag inte använder dem mer. On ear har jag när jag tränar för att de sitter bättre och 
ingen risk att de trillar ut. Även när jag är hemma har jag onear för att det blir bättre ljud och 
de är skönare. 
In-ear trafik/resa. On-ear träning 
Apple EarPods vid resor, on ear vid träning 
On-ears när jag är ute och går samt tränar. over-ears när jag sitter vid datorn. 
On ear vid datorn och träning, in ear annars 
Jag använder alltid in-ear, förutom när jag tränar och använder on-ear. 
In-ear för jobb. On-ear för träning. 
Trådlösa NC I trafiken + jobbet. Urban ears när jag tränar. I telefonkonferens använder jag ett 
par sladdlurar pga jobbdatorn vill inte koppla upp mot de trådlösa. 
I jobbet använder jag earbuds men resterande tid använder jag on ears 
On ear när jag tränar och in ear när jag är ute och går eller sitter på tåget. 
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Träning: Over-ear 4 
over-ear vid långa resor och vid träning. on-ear eller in-ear när ja pluggar eller åker kortare 
sträckor. 
in ear när jag cyklar pga vill höra traffiken. bluetooth over ear när jag tränar för jag vill att de 
ska sitta fast och ingen sladd ivägen. På kontoret så har jag också in ear för att jag ska höra 
om någon börjar prata med mig. På tåg och flyg så har jag over ear för att stänga ute oljud 
In ear påväg till jobb och resor, over ear vid träning och vid dator/tv 
over-ear vid långa resor och vid träning. on-ear eller in-ear när ja pluggar eller åker kortare 
sträckor. 
In ear till vardags, over ear vid träning alltså löpning 
Over-ear på gymmet och in-ear i alla andra sammanhang. 
 
Träning: Okategoriserat 7 
speciella träningshörlurar 
När jag tränar använder jag andra hörlurar men annars alltid samma 
Användandet varierar oberoende av situation 
Vid träning använder jag hörlurar som är anpassade efter det. 
Ja, sporthörlurar för träning, in-ear canal för vardaglig bruk och on-ear för serie-tittande. 
Har speciella träningshörlurar 
Använder trännings hörlurar när jag tränar, over ear vid datorn. För bekvämlighetens skull. 
 
Text responses to the question “What do you exercise? (e.g. 
running, gym, football)” 
Repetitions of the same response have been removed for the sake of brevity, but have been 
counted in the final total of each response. 
 
GYM (+ KOMBINATION AV TRÄNING DÄR HÖRLURAR EJ ANVÄNDS) 102 
Gym 
Gymnastik 
Gym, cirkelträning. 
Gym, yoga 
Styrketräning 
Gym fotboll 
Yoga, styrkeövningar 
Dans, yoga, gym 
friskis pass och gym 
Ridning/styrketräning 
gym, rugby 
Gymmar 
Gym (Beach 2020) 
Gym, yoga 
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50Gym 
Styrketräning 
Styrkelyft 
Gym, gruppass, simhopp och salsa. Använder bara hörlurar vid gym-pass. 
Gym, löpning sällan 
Fys 
Styrketräning, uthållighet 
gym, cardio, fitness 
Styrketräning 
Gym, pass 
Gym, thaiboxning 
Squash, gym 
Gym, fotboll, salsa 
100At home pilates, swimming and trekking 
Gym, simning. 
yoga, spinning, gym 
 
LÖPNING/PW M.M. (+ KOMBINATION AV TRÄNING DÄR HÖRLURAR EJ 
ANVÄNDS) 43 
Löpning 
Löpning/basket 
Running 
Springa 
Promenader 
Walking 
handball, sometimes I want to run and than I use headphones. But not when I play handball, 
it's a teamsports 
Promenad 
Mest löpning, men även orientering, skidor och klättring 
löpning, kampsport 
Squash, löpning. 
Löpning, Yoga, Simning 
Löpning, grupppass 
Running (music), gym (no music), climbing (no music) 
Fäktning, kappsegling, vandring 
Run + bycicle 
friidrott, cykling, löpning/powerwalk 
Fotboll, löpning, spinning, pass, crosstrainer 
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LÖPNING/PW/PROMENAD + GYM  (+ KOMBINATION AV TRÄNING DÄR 
HÖRLURAR EJ ANVÄNDS) 58 
Tennis, core stability, walking 
Löpning, utegym 
Gym, löpning 
Gym och promenader 
Löpning och styrketräning 
Powerwalk gym 
Löpning, gym, spinning 
Promenerar och gör egna mag, lår, rump, armövningar hela när minsta sonen sover. 
gym, löpning, squash 
Running, home workout 
Löpning, gym och handboll 
Gym å pw och löpning 
Löpning, gym, hemmaträning 
Löpning, gym och handboll 
Löpning, fotboll, gym 
Löpning, gym, klasser 
Gym (kondition & fys) 
Basket löpning gym 
löpning, gym, handboll 
Löpning, ibland på gym. 
Löpning, styrka 
Antingen snabba promenader eller följer träningsvideos på youtube 
Löpning, gym, MMA 
Promenad, gym och pass 
ridning, löpning, gym, friskis 
Gym (löpning, spinning, styrketräning) 
50Löpning, orientering, gym 
Gym, simning och löpning. 
Löpning, gym, squash, badminton 
Gym, löpning, cykling, gymnastik 
Gym/Löpning/Squash/Klättring 
gym, löpning, simmning 
 
CYKLING + ANNAT (+ KOMBINATION AV TRÄNING DÄR HÖRLURAR EJ 
ANVÄNDS) 7 
Cykling, styrketräning 
Cykling sommartid 
Football, cycling 
Gym, löpning och cykling 
Cycling, volleyball and walking/ hiking 
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Gymnastics ice skating cycling climbing 
Cycling, running, squash 
 
KLÄTTRING 11 
Klättring 
Klättring, gym 
gym och klättring 
Klättrar 
löpning, klättring, cykling, yoga, paddling 
Climbing (indoor) and running 
Run, swim, climb 
 
ÖVRIGA SPORTER DÄR HÖRLURAR EJ ANVÄNDS (SOM GRUPPASS, 
LAGSPORT M.M.) 19 
Badminton 
Pop pilates 
Simning 
Volleyboll, squash, badminton 
Swimming 
Simning 
Grupppass på gym 
Yoga 
Friskis & svettis 
Yoga 
Gruppträning 
Korpenfotboll 
Fotboll 
Football 
Innebandy 
 
DANS 5 
Dans 
Dans, squash, akrobatik 
Dancing, sometime workout exercise 
Dancing 
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Text responses to the question “If you answered no to the previous 
question, why not? (You can select more than one option)”, the 
previous question being “Do you own sports headphones?” 
Repetitions of the same response have been removed for the sake of brevity, but have been 
counted in the final total of each response. 
 
JAG TRÄNAR INTE SÅ OFTA 43 
 
JAG KLARAR MIG PÅ MINA VANLIGA HÖRLURAR 113 
 
JAG HAR INTE RÅD 38 
 
JAG LYSSNAR PÅ MUSIK FRÅN HÖGTALARE/JAG LYSSNAR INTE PÅ MUSIK

52 
+ FUNKAR INTE MED TRÄNINGSFORMEN (DANS, LAGSPORT, PASS, 

SIMNING) 4 
+ VILL SLÄPPA IN LJUD (PRATAR MED FOLK, OSV) 3 

= 59 
 
JAG HAR INTE HITTAT ETT PAR SOM JAG GILLAR 35 

+ DÅLIG FORM (TRILLAR AV, OBEKVÄMA, OSV) 3 
+ GILLAR INTE DESIGNEN (FULA, MANLIGA, OSV) 2 
+ DÅLIG LJUDKVALITET 2 

= 42 
 
 
 
ANNAT 14 
INTE TÄNKT PÅ DET/VISSTE INTE ATT DET FANNS 6 
VILL INTE HA FLERA PAR 3 
VILL INTE HA MOBIL MED MIG 3 
VILL INTE HA SLADDEN I VÄGEN 2 
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Text responses to the question “Do you feel like you have any 
issues with your headphones today? If so, what issues? (You can 
select more than one option)” 
Repetitions of the same response have been removed for the sake of brevity, but have been 
counted in the final total of each response. 
 
NEJ, JAG ÄR NÖJD MED HUR DE FUNKAR 75 
 
SLADDEN ÄR I VÄGEN 108 
Sladden är i vägen ibland, dock är det väldigt sällan. 
Nej, jag är nöjd med hur de fungerar + Hörlurarna stänger ut ljud helt från omgivningen + 
Sometimes I am using only one in-ear piece to hear surroundings, but then they fall loosely 
around my neck 
sladden kan ryckas ur telefonen 
 
LJUDET ÄR FÖR DÅLIGT 61 
 
BATTERITIDEN ÄR FÖR KORT 14 
 
DE ÄR OBEKVÄMA 77 
After a while they start to hurt my ear but that happens with every type of headphones I use. 
De faller ut ur öronen / av från huvudet för ofta + Sometimes they're too tight 
De är obekväma + Efter ett tag värker det i öronen 
Nej, jag är nöjd med hur de fungerar + De är obekväma + My ears hurt after using my 
headphones 
Sådana små hörlurar gör ont och de stora man köper själv är för stora ser inte fint ut 
Jag har flera utanpåhörlurar. Ett par är jag nöjd med, ett par är obekväma (men har lite bättre 
ljudkvalitÃ©) 
De är obekväma + They are painful after a while, too much pressure on the ears 
De är obekväma + Trycket på öronen är för stort, det gör ont efter max 1 tummes användning 
av min Plattan 
De är obekväma + De faller ut ur öronen / av från huvudet för ofta + De mosar mina öron :/ 
De är obekväma + Efter ett tag 
Sladden är i vägen + In-ears är lite jobbiga. Blir som lock för öronen. 
 
FALLER UT UR ÖRONEN/AV FRÅN HUVUDET 75 
 
LJUD LÄCKER IN 72 
 
STÄNGER UT LJUD 13 
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SLITS UT (SLADD + ALLMÄNT) 10 
Nej, jag är nöjd med hur de fungerar + Kuddarna slits ut och inga reservkuddar följer med 
Sladden är i vägen + De faller ut ur öronen / av från huvudet för ofta + They get damaged 
when I put them away in my backpack (it currently needs duct tape to work...) 
Sladden är i vägen + They break soon 
Ljudet är för dåligt + Ljudet är dåligt pga olika volym i respektive hörlurar (ena har pajat, 
men har inte kunnat köpa nya) 
De är obekväma + Sladden pajjar 
Sladden är i vägen + De faller ut ur öronen / av från huvudet för ofta + Ljud från 
omgivningen läcker in + The cable breaks easily 
Nej, jag är nöjd med hur de fungerar + Sladden glappar, håller på att gå sönder pga tar ur och 
i den för mycket 
Sladden är i vägen + De faller ut ur öronen / av från huvudet för ofta + Alla hörlurar jag 
använder går sönder efter 1-6 månader genom glapp i sladden för en elle båda hörlurarna 
De faller ut ur öronen / av från huvudet för ofta + Ljud från omgivningen läcker in + Sladdar 
sönder så att ljudet glappar 
Glapp i sladden 
 
TEKNISKA PROBLEM (DÅLIG ANSLUTNING, OSV) 8 
Hörlurarna brusar i vinddrag 
Mina Sennheiser Momentum 2 har problem med bluetooth-anslutningen när många 
bluetooth-enheter är nära 
Dålig bluetooth 
Sladden är i vägen + Ljudet är för dåligt + Tappar uppkoppling 
De är obekväma + De faller ut ur öronen / av från huvudet för ofta + Wirless funkar så där 
speciellt om placerad i fickan i ex stan dör störningar kan förekomma 
Mina plattan hörlurar laggar och sätter igång Siri och pausar musiken när jag har dom i 
telefonen. Funkar perfekt i datorn. 
Hörlurarna stänger ut ljud helt från omgivningen + Har en mikrofon som har dålig 
ljudupptagning 
 
ANNAT 8 
Ljudet är för dåligt + De faller ut ur öronen / av från huvudet för ofta + Ljud från 
omgivningen läcker in + the hijab is in the way 
Sladden är i vägen + they leak sound to my surroundings 
De är obekväma + Sladden skapar ljud när man går med dem 
De faller ut ur öronen / av från huvudet för ofta + Ljud från omgivningen läcker in + Tar så 
mycket plats och går inte att vika ihop på ett smidigt vis. 
Plasten sprack så fick laga dem. Sen är styrknapparna som sitter på sladden (mellan de 
trådlösa in-ear-delarna) i vägen då den har vikt som skapar obalans och gör så att det motsatta 
örats del ramlar ur. 
Sladden är i vägen + De är obekväma + Ljud från omgivningen läcker in + Most of the 
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headphones that I use are not so comfortable and not really practical. I feel like I should carry 
a backpack or sth when I have my headphones. but earpods/earphones are more practical 
where you can simply put it in your pocket. 
Det blir svettigt på "kuddarna" på mina over ear lurar. 
Varmt om öronen vid träningspass 
 
Text responses to the question “If you answered no to the previous 
questions, do you think you will buy wireless headphones in the 
future?”, the previous question being “Do you own a pair of 
wireless headphones?” 
Repetitions of the same response have been removed for the sake of brevity, but have been 
counted in the final total of each response. 
 
JA 143 
Ja, men sådana där man kan använda sladd också 
Så länge de är utan loss samt att de inte kan plockas upp av andra enheter medans man själv 
lyssnar. 
I wouldn't now, but if the cost to upgrade to wireless becomes virtually nothing then sure… 
 
NEJ 27 
i have one and don't think ill buy one in the future 
Om utgången på mobiler försvinner tvingas jag, men jag vill inte. 
 
KANSKE 10 
Maybe, if I change my work situation 
Maybe, but now I don't feel the need for them 
Om det kommer till den punkt då jag inte pallar med sladd så blir det trådlöst. 
 
IMPROVED FUNCTIONALITY/PRICE 7 
Om tekniken hinner ikapp och ljudkvaliteten skärper sig. 
Om bluetoothen är bättre 
not in the near future I think. it needs more development in terms of battery and compatibility 
to all devices. For example I can't use it with my guitar or keyboard. Or can I? The promotion 
strategy of such products gives me the feeling of they are just for listening music from your 
phone or computer and thats all. Not for instruments I guess. 
Om pris och driftsäkerhet blir bättre, så kanske 
Den dagen jag har råd 
Om det är vettig design 
Beror på pris och funktion, inte själva sladdlösheten som är attraktiv 
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ÖVRIGT 5 
Jag har haft dem men alla gick sönder 
Har ägt men tappat bort 
Känns jobbigt att behöva ladda osv 
Vet inte, Har redan en hel del enheter som behövs laddas och behöver inte några mer. Har 
inte så stora problem med sladden. 
I don't really mind the cord and I like the fact that I can just plug and play. However there are 
situations where cordless would be a pro 
 
Responses to the question “Is there anything you wish your 
headphones were capable of that they aren't right now? (the 
technology doesn't have to be available right now)” 
The responses were organized and grouped according to subject matter, with the recurring 
subjects listed below. 
 
MOBILFRI 6 
 
FÖRVARING 5 
 
KOMFORT 10 
 
BATTERI/LADDNING 9 
 
WIRELESS 17 
 
MIKROFON 5 
 
NAVIGERING/KONTROLL 29 
 
NOISE CURATION 26 
 
HÅLLBARHET 4 
 
VATTENTÄTHET 5 
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Appendix 5: Observation checklist and 
notes 
This appendix contains the checklist followed by the project team during the observations of 
the user group, as well as the notes and photos taken. 
 
Checklist 
A checklist with questions was used during the observations. The checklist is divided into 
four parts; preparation, before exercise, during exercise and after exercise, with questions 
such as how often they interact with their headphones and what they do with their 
headphones after exercise. The checklist was used to ensure that all questions regarding the 
specific observation were investigated by the project team. Notes and photos were also taken 
during the observation. In some cases, the project participant was filmed. 
 

● Inför 
○ Vad för sorts hörlurar har de? 
○ Vad exakt gör de under träningen? 

● Förberedelse 
○ När tar de på sig hörlurarna? (Innan de byter om? Medan de byter om? 

Efter? Direkt efter? Värmer de upp först?) 
○ När sätter de på ljudet? (Vad lyssnar de på? Har de en specifik spellista? 

Eller en podcast? Brukar de vilja byta under passet? Sätter de på dem medan 
de byter om? Gör de sig medvetna om sina omgivningar först och sätter på 
sen?) 

● Under passet 
○ Hur ofta interagerar de med hörlurarna? (Byter låt? Använder de mobilen? 

Tar de ut hörlurarna någon gång? Varför? Hur länge? Bara ena sidan eller tar 
de ut/av dem helt?) 

● Avslutning 
○ Vad gör de med hörlurarna efter att de är klara? (Behåller dem på? Tar av 

dem? Var lägger de dem när de tar av sig dem? Torkar av dem först?) 
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Observation 1: Henrik 

 
15-10-17, 11:30, Mariatorget 

● Hörlurar: Okända dåliga sporthörlurar med gummigrej som går runt örat 
● Träningsform: Löpning 
● Brukar växla mellan sina sporthörlurar och vanliga iPhone-hörlurar, men vill inte 

använda iPhone-hörlurarna lika ofta för att han har dem till annat och vill inte att de 
ska slitas ut 

● Sporthörlurarna är bra för att de antagligen inte kommer dö av fuktskador och för att 
han fick dem gratis och ser dem mer som slit-och-släng 

● Hörlurarna släpper in ljud, vilket är bara bra eftersom han springer i stadsmiljö och 
behöver vara medveten om omgivningen 

● Byter ibland låt med hjälp av knapp på sladden, men kan inte höja eller sänka ljudnivå 
- väljer därför en bra startvolym 

● Väljer inte låtarna själv utan kör Spotify-/Digster-spellistor 
● Tar aldrig ut hörlurarna för att de släpper in ljud och volymen är anpassad för att han 

kan höra det som han behöver höra 
● Tycker att sporthörlurarna är lite “amerikanskt excessiva”, skulle föredra mer 

minimalistiska, “less is more” 
● Använder appen Runkeeper för att hålla reda på hur mycket han springer 
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Observation 2: Bryan 

 
17-10-17, 17:30, Fitness24Seven Medborgarplatsen 

● Hörlurar: JBL Reflect Mini BT 
● Träningsform: Gym 
● Vill inte ha sladd mellan lurarna, för att de studsar mot nacken 
● Det optimala är alltid så få sladdar som möjligt 
● Lyssnar på musik från träningsspellistor oftast, men ibland blir det också podcasts om 

det är en seg dag 
● Brukar ibland ta av sig ena sidan om han behöver prata med någon 
● Föredrar att använda sin iPod Touch för att styra eftersom knapparna på sladden 

studsar medan man rör sig 
● Brukar aldrig ha dem runt halsen när han tar av sig för att de åker ner på ena sidan 
● Orolig att tappa bort dem, för om de är borta är de borta 
● Har de alltid i samma byxficka för att inte behöva tänka på var de är när han inte har 

på sig dem 
● Använder dem på väg till, på, och från gymmet och på jobbet, men annars har han ett 

annat par 
● Öronen blir ömma pga vingen om man har dem för länge, då brukar han ha på sig 

dem utan att stoppa in dem helt 
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Observation 3: Josefin 

 
22-10-17, 16:00, SATS vid Stadion 

● Hörlurar: Marshall Major II 
● Träningsform: Gym 
● Vill kunna höra omgivningen lite, men ta bort gymmusiken. “Man tränar ju inte själv 

liksom” 
● Lägger ofta mobilen på sin flaska när hon är vid en maskin, eftersom sladden inte 

räcker ända upp om mobilen ligger på golvet 
● Tar inte av hörlurarna mellan maskinbyten 
● Tar alltid av hörlurarna om hon inte lyssnar på musik 
● Vid ryggövningar har hon inga hörlurar på sig (ramlar av kanske?). Men detta är inget 

hon har funderat på, samma sak med glasögon 
● Om hon är vid en maskin under en kort stund så orkar hon inte sätta på sig hörlurarna 

om de inte är på huvudet 
● Gillar on-ear när det blåser ute och när man cyklar 
● Tar upp mobilen mellan seten för att surfa, då har hon fortfarande musik på 
● Under stretchingen måste hon flytta runt på mobilen och sladden ofta, eftersom de är i 

vägen när hon byter ställning 
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Observation 4: Isabella 

  
23-10-17, 16:30, KTH-Hallen 

● Hörlurar: Jaybird Freedom 
● Träningsform: Gym 
● Använder ingen app längre, har anteckningar på mobilen som hon skriver ner 
● Lägger mobilen på golvet vid maskinen (sladdlösa hörlurar) 
● Tar upp mobilen vid längre pauser, men vid paus mellan set vilar hon bara utan att 

kolla på mobilen (tar heller inte av sig hörlurarna) 
● Om hon vill spela en specifik låt så tar hon upp mobilen, annars byter hon låt på 

hörlurarna 
● Kollar ganska ofta så att inte sladden kläms vid stång på nacken, detta gör hon för att 

se till så att håret inte hamnar under stången också 
● Använder inte hörlurar när hon gymmar med en kompis, men tycker att det hade varit 

kul om man kunde lyssna på samma musik eller podcast 
● Sladden hänger ner mer åt ena sidan (knappsidan), “det är lite jobbigt” 
● Var tvungen att hålla bort hörlurarna när hon drack från kranen,  
● Glömmer ofta ljudet på när hon tar av sig hörlurarna (så att de hänger runt halsen), 

“hade varit bra med en sensor för att känna om de är i örat eller inte” 
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Observation 5: Anna 

 
24-10-17, 17:00, Lappkärrsberget 

● Hörlurar: iPhone-hörlurar 
● Träningsform: Joggar ca 3 km, med ett styrkepass i mitten 
● Sätter på musik, trär sladden innanför tröjan, runt ena bandet på sportbh:n, har 

mobilen i en ficka i träningsbyxorna där bak 
● Lyssnar på musik som är samma takt som fotspåren 
● Undviker att byta låt, pausa, osv, eftersom knapparna på hörlurarna har slutat fungera 
● Nyss skaffat appen runkeeper, intresserad av hur långt och hur ofta hon springer 
● Tar ibland av sig ena hörluren pga trafik, vill vara medveten om omgivningen och 

vara på alerten (men pausar inte musiken) 
● Tar ut telefonen och nycklarna ut bakfickan när hon gör övningar på rygg 
● Vill ha en balans mellan att stänga ute ljud och vara uppmärksam på omgivningen 
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Observation 6: Miryam 

 
26-10-17, 09:00, SATS SoFo 

● Hörlurar: Molami Stitch 
● Träningsform: Gym 
● Vill ha avtagbara kuddar för att kunna tvätta dem när de blir svettiga 
● Använder musiken som stoppur när hon kör intervaller (inomhus) 
● Hoppar upp på sidorna av löpbandet när hon ska interagera med mobilen för att slippa 

göra det samtidigt som hon springer 
● Tycker att det är ett stort problem med var hon ska lägga mobilen 
● Har en Flipbelt som hon gillar (en fanny pack för aktiva i princip), men har inte alltid 

med sig den 
● “Om jag glömde mina hörlurar skulle jag troligtvis inte vilja träna.” 
● “Om man hör sig själv andas tungt blir man tröttare.” 
● “Det hjälper att göra ljud när man vill ta i mer, men det är pinsamt om man hör sig 

själv göra ljuden.” 
● Hade ett par Urbanears Reimers som gick sönder; tyckte att de var praktiska 

formmässigt för att de inte ramlade ut, men ljudet var dåligt vilket gör en stor skillnad 
● Behöver flytta på mobilen mellan olika övningar på grund av sladdens längd 
● Brukar ibland ha mobilen i BH:n för att slippa flytta runt den 
● Glömde mobilen någon gång när hon skulle resa sig upp och fick ett ryck av sladden 

 
  

7 



Observation 7: Samir 

 
29-10-17, 19:30, Puls och Träning Älvsjö 

● Hörlurar: Bowers & Wilkins P5 Wireless 
● Träningsform: Gym 
● Har hörlurarna runt halsen när han inte lyssnar 
● Lyssnar på en Spotifylista, kan byta låt från hörlurarna och brukar göra det om det är 

en dålig låt - om det blir för många dåliga låtar efter varandra tar han upp mobilen och 
väljer en bra låt 

● Antecknar på ett block, har inte riktigt letat efter en app - “enda problemet är att man 
måste ha med sig en penna” 

● Vill ändå skriva ner hur mycket vikt och hur många reps han kör, för att se till att det 
blir kontinuerlig förbättring 

● Vill inte riktigt behöva “kladda så mycket” på mobilen när han tränar, både för 
hygienanledningar och för att touchen inte funkar så bra 

● Kör utan musik/hörlurar när han tränar med flickvännen; känner inte att det är så illa 
för att de kan peppa och pusha varandra 

● Han föredrar ändå musiken över att bli pushad, men hon motiverar honom till att 
faktiskt gå och träna så han tjänar på det 

● Om han måste lyssna på något snabbt flyttar han ena kåpan bak 
● Tar av sig hörlurarna i vissa övningar (som bänkpress) för att de kan glida av när han 

sätter sig upp eller lägger sig ner 
● Brukar inte svettas så mycket när han tränar, men brukar torka hörlurarna med 

desinfektionsmedel då och då för att hålla dem fräscha  
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Appendix 6: User studies interview 
script and transcripts 
This appendix contains the script containing the questions asked as well as full transcripts of 
the interviews conducted during the user studies with the user group. 
 
Interview script 
Each interview was conducted in a similar way, with one of the project team members as the 
primary interviewer and the other taking notes. The project team did not adhere strictly to the 
interview script, instead focusing on a flowing conversation. The script was used as the 
starting point for discussion, however the team ensured that all formulated questions were 
answered. All interviews were recorded with the video focusing on the note-taking in order to 
easily identify and revisit specific responses to questions.  
 
Personlighetsfrågor 

- Favoritmärken? Kläder, skor, teknik?  
- Vad använder du för social media? 
- Vad brinner du för? 

 
Musikrelaterade frågor 

- Vad för sorts musik brukar du lyssna på? 
- Vad brukar du använda för att lyssna på musik (Spotify, skivor, osv)? 
- Hur viktigt är musik för dig? 
- Vad ogillar du när det kommer till musik? 
- Om du skulle göra musik, vad för sorts musik skulle du göra? 
- Tidslinje på hur du lyssnar på musik under en hel dag (igår specifikt) 

 
Hörlursrelaterade frågor 

- Hur viktiga är hörlurar för dig? 
- Vad för sorts hörlurar har du och när använder du dem? 
- Hur förvarar du dem? 
- Vad är frustrationsmoment för dig med hörlurar? 
- Vad är önskemål/förhoppningar/drömmen för dig med hörlurar? 
- Vilka hörlursföretag har du koll på, och varför? 
- Vad skulle få dig att köpa sporthörlurar? 
- Vad tycker du om noise canceling? 
- Vad tycker du om wireless? 

 
Urbanearsrelaterade frågor 

- Evaluera Urbanears-produkter 
- Vad tycker du om Urbanears som märke? 
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- Om du skulle se Urbanears som en person, hur skulle du beskriva den personen? 
 
Träningsrelaterade frågor  

- Vad tränar du och hur ofta? 
- Har du en träningsplan du följer? 
- Varför tränar du? 
- Har du specifika mål du vill uppnå med träningen? 
- Vad för sorts musik brukar du lyssna på när du tränar? 
- Känner du att du saknar något under träningen? (Feedback, notifications) 

 
Interview 1: Osman 

- Favoritmärken? Kläder, skor, teknik?  
Teknik: Försöker oftast hitta optimerad, att tekniken är på en bra prisnivå. Hörlurarna 
(Audio Technica M50X) är respekterade för platt ljud istället för att bara boosta bas 
som Beats. 
Kläder: Tänker inte så jättemycket. “Nu har jag köpt ett lass kläder, jag kör med dem 
en längre period”. Orkar inte shoppa för att jag går runt och letar efter något jag gillar 
i 3-4 affärer och sen känner inte att nånting passar. Passar som i ser bra ut på mig. 
Hatar Carlings för att de är tjatiga. “Låt mig vara, jag kommer välja det jag gillar, och 
jag skiter fullständigt i din åsikt.” Vet vad jag gillar, men kan inte riktigt specificera 
utan det är magkänsla. Vill mest bara vara praktisk, om t.ex. kläder är för flashiga 
kommer jag inte orka ta hand om dem. 

 
- Vad använder du för social media? 

Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube (kommenterar ibland på teknik- och 
filosofivideon). Det är okej att folk blir “sälj”, om de kommer ut och verkligen säger 
att de kommer bli mer “sälj”. Vill att folk ska vara transparenta om vad de vill. 
Teknikvideon - “Jag vill faktiskt se saken, hur den faktiskt funkar. Jag tror inte text 
kan verkligen förmedla allt.” 
 

- Vad brinner du för? 
Göra klart mitt exjobb. Hitta jobb som projektledare inom sustainable energy. Jag 
skulle inte ha ett problem med att mitt jobb blev en stor del av vem jag är. Jag 
kommer hata om mitt jobb blir en sån grej som tillåter mig att ha ett visst privatliv, 
utan jag vill inte att det ska vara tvåsidigt. Så jobbet blir förmodligen något jag 
brinner för.  
 

- Vad för sorts musik brukar du lyssna på? 
Blandat. Fleetwood Mac, John Mayer, Rolling Stones, Kendrick Lamar. Bosnisk 
musik ibland. Mycket rock, uppskattar gitarrsolon. Spelar själv gitarr.  
 

- Vad brukar du använda för att lyssna på musik (Spotify, skivor, osv)? 
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Förr var det mycket skivor, Spotify hade inte Beatles, AC/DC, Led Zeppelin eller 
Pink Floyd, hade inte det som jag ville lyssna på. Mer värt att köpa två skivor i 
månaden än betala för Spotify. Men nu när de ändå har alla band jag vill lyssna på har 
jag släppt att köpa skivor. Samtidigt som jag är glad att bli av med dem tycker jag 
ändå om designen och cover art.  
 

- Hur viktigt är musik för dig? 
Väldigt viktigt. Sitter just nu och transkriberar intervjuer, så sjukt tråkigt utan musik. 
Brukar läsa låttexter, tycker att det är intressant att se meningen bakom musiken. 
Häftigt med texten, musiken, gitarrsolon gör att man följer en resa. Vems resa? Min 
som lyssnare eller artistens? Det är nog min resa i slutändan. 
 
Pink Floyd gillar jag. Får gåshud av att lyssna på vissa låtar där man verkligen känner 
att artisterna pushar sig. Vissa låtar är bättre i vissa sammanhang. Det var vissa låtar 
jag lyssnade på efter jag gjorde slut med mitt ex som jag fick en känslomässig respons 
av. 
 

- Vad ogillar du när det kommer till dagens musik? 
Ogillar slarvig produktion, som Red Hot Chili Peppers’ Californication. 
Komprimerades av deras producer så mycket att det förstör vissa låtar. Hatar dålig 
kvalitet. 
 

- Om du skulle göra musik, vad för sorts musik skulle du göra? 
Rockmusik. 
 

- Vad för sorts hörlurar har du och när använder du dem? 
Audio Technica M50X (ligger oftast hemma, eller om jag reser, eller om jag vet att 
jag kommer sitta hela dagen), iPhone-hörlurar. 
 

- Hur förvarar du dem? 
Lägger dem (ATH M50X) platt i datorväskan, egentligen ska man vika ihop dem men 
då blir den för bred. Fick en läderpouch men använder inte den för samma anledning. 
In-ear brukar vara i fickan ihoprullade, blir oftast inte trassligt ändå.  
 

- Vad är frustrationsmoment för dig med hörlurar? 
In-ear, hatar att de gör ont i öronen och glider ut långsamt. Går alltid sönder i sladdens 
bas, “Ni kan fixa så det inte går sönder här”, lite extra material. Gillar ATH för att 
man kan ersätta sladden. Lädern på den har spruckit, kanske för att jag har för stort 
huvud och har stretchat ut dem. Svårt att byta ut kuddarna. 
  

- Vad är önskemål/förhoppningar/drömmen för dig med hörlurar? 
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Sugen på att köpa AirPods, verkar vara så smidigt. Slipper hela jävla sladdelen. Ingen 
risk att det kommer bli knas. En jobbig sak är att connecta och disconnecta Bluetooth, 
orolig att det kommer bli konstigt att hoppa anslutning från min (Apple) iPhone till 
min (Windows) dator. 
 
Drömmen skulle ha att ha de hörlurarna när jag är ute, och hemma några riktigt najs 
over-ear, open-back hörlurar med förstärkare. Men det kostar också pengar, så 
kommer vänta med att köpa sånt. 
 

- Vad tycker du om noise canceling? 
Lånade en kompis noise canceling over-ear, det är häftigt. Speciellt på flyg, så jävla 
skönt att ta bort all ljud. Hört att man måste använda batterier, vet inte hur det är med 
det, om man behöver byta ofta. Är nog positivt inställd. 
 

- Vad tycker du om wireless? 
Skönt att slippa sladdar, hatar sladdar, går alltid sönder. 

 
- Evaluera Urbanears-produkter 

Tycker om hur stilrena de är. Jämför med ATH M50X, vad är det här för nåt? En 
triangel? En metallring? Massa roliga detaljer, som den här flärpen med loggan. Fast 
det här (ATH M50X) känns väl lite mer kvalitet, lite metall här. Det är nog 
materialvalet som gör det, antingen ser stilrent ser lyxigt ut, eller så finns det en risk 
att stilrent ser billigt ut. Typ Plattan ADV Wireless, de kostar ju säkert tänker jag, för 
de är trådlösa, men jag skulle förvänta mig att de skulle ha ett lägre pris. 
 
“Tycker att det är häftigt att det är så enkelt.” Det har ju najs design, men det känns 
ändå lite billigare. Har ändå sett liknande kopior på AliExpress från Kina. Det är ju 
enkelt att kopiera för att de har verkligen lyckats destillera ner hörlurarna till grunden. 
De känns mjuka, “playful”, de känns inte seriösa. Fast jag säger det inte på ett 
negativt sätt, om jag t.ex. hade ett par Beats by Dre, då skulle jag nog vara lite “Hm, 
hm, titta på mig, jag har ingen aning vad jag håller på med men jag har Beats by Dre, 
jag är bättre än dig”, medan de här känns lite mer “humble”.  
 

- Om du skulle se Urbanears som en person, hur skulle du beskriva den personen? 
Tänker mig en Stockholmare, designen är väldigt Skandinavisk. Kanske hade funkat 
med lite trädetaljer. Stockholm säger jag för de känns ändå hippa på nåt sätt, men det 
är inte så att de är flashiga, så jag tänker inte nån från Östermalm som tjänar fett 
mycket pengar. Söder skulle jag säga, mellan 20-35 år gammal. 
 
Tänker inte att personen jobbar med nåt specifikt, men jag tänker inte att de jobbar 
med nåt fysiskt utan de sitter i ett kontor. Behöver inte vara en han, kan vara en hon, 
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kan vara en hen. Blir nog undermedvetet att jag tänker han, men jag ser inga problem 
med att en hon skulle ha på sig de här. 
 

- Vad tränar du och hur ofta? 
Push-ups, hantlar, en kvart varje morgon.  

 
- Har du en träningsplan du följer? 

Alltid exakt samma grejer. Orkar inte hålla på tänka, “Åh ska jag träna mina calves” 
och så. Mest bara att jag vill bygga muskler, men inte så att jag dricker proteinpulver 
eller nåt.  
 

- Varför tränar du? 
Komma igång med dagen, måste ändå röra på mig. Gick upp i vikt innan sommaren, 
kände att jag måste gå ner.  
 

- Har du specifika mål du vill uppnå med träningen? 
Komma under 90 kg. Men målet är väl egentligen att komma igång och leva mer 
nyttigt. Märkt att stress gör att jag går upp i vikt, äter sämre. 
 

- Vad för sorts musik brukar du lyssna på när du tränar? 
Om det är helg och jag vaknar senare blir det Metallica på mina stora högtalare. Om 
det är mitt i veckan blir det rapmusik.  
 

- Känner du att du saknar något under träningen? (Feedback, notifications) 
Gillar ändå feedbacken med att se att det händer saker med vikten. Det som fattas är 
väl en träningsbänk, typ redskap. Skulle vara najs att veta hur mycket jag faktiskt får i 
mig när jag äter. Försöker undvika att äta skit, ibland går det bra, ibland dåligt. 
Använder en app som ger mig tider på alla mina aktiviteter, det gillar jag. Då ser jag 
exakt hur mycket jag hinner göra på tiden jag har. 
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- Tidslinje på hur du lyssnar på musik under en hel dag 

 
 
Interview 2: Anna 

- Favoritmärken? Kläder, skor, teknik?  
Weekday, other stories, COS...det verkar som att jag tycker om H&M-koncernen. Det 
grundar sig i att det är svenskt. Rena H&M butiker brukar jag inte gå till för att det 
förknippar jag med dålig kvalitet. Men generellt är det den stilen jag söker och den 
kvaliteten, att det är prisvärt. 

 
Enkel teknik till hemmet: Claes Ohlson, de lever upp till den standarden jag förväntar 
mig. När det gäller dator så kör jag en Windowsdator (Microsoft book..), på den så 
gjorde jag efterforskningar och frågade pappa om hjälp. Ska jag spendera pengar så 
vill jag att det ska vara bra grejer. Det ska vara lite dyrare för att jag ska känna att det 
är bra kvalitet. 
 
En Mac-dator skulle jag aldrig köpa, det är det många som har. Jag vill sticka ut, för 
det är sån jag är. Jag vill inte ha en likadan dator som alla andra och så vill jag knyta 
det till något logiskt. Mainstream är medelnivå, jag skulle aldrig köpa en Asus eller 
Acer. Men Lenovo är det inte så många som har, det kanske är skitbra!  
 
 

- Vad använder du för social media? 
Facebook, Instagram, Tinder… på Youtube kollar jag mest bara på klipp. LinkedIn 
känns mer som ett tvång. Jag är väldigt skeptisk till främlingar på internet.  
 

- Vad brinner du för? 
OJ! MYCKET! I studierna har jag varit väldigt inne på ideellt arbete, jag har gjort 
väldigt mycket, hållit på med spexet och en massa andra saker. Jag brinner för att vara 
social. Att hjälpa till att lyfta upp andra och att utvecklas själv. Oavsett vad man 
jobbar för. Det är så jag drömmer att mitt framtida arbetsliv ska vara. Det går att 
applicera på vad som helst. Och det är då det blir kul, inte specifikt vad man gör. 
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- Vad för sorts musik brukar du lyssna på? 
Jag kan bli väldigt emotionellt påverkad av musik. Så i år har jag haft en fas då jag 
mest har lyssnat på en disneymusik, för att det gör mig glad och jag har behövt det 
från musiken. Det lyfter lite på tyngden. Också för att jag tycker om att sjunga till 
musiken och det är lätt att göra det till Disney. Jag gillar indiepop-aktig musik. Jag 
gillar Damien Rice, men jag har inte lyssnat på honom så mycket i år, för att det 
skulle bara ha gett mig mer ångest. 
 

- Vad brukar du använda för att lyssna på musik (Spotify, skivor, osv)?  
Jag lyssnar bara på Spotify. Ibland stöter man på låtar som inte finns på Spotify och 
då blir det Youtube (men det är jobbigt på mobilen) 
 

- Hur viktigt är musik för dig? 
Det är jätteviktigt, ja men vafan skulle jag göra utan musik? Jag har sjungit i körsång, 
vilket har varit jätteviktigt för mig, spelat instrument, har fått en gemensam nämnare 
med andra människor genom musik och också att jag sjunger ju typ hela tiden. Det är 
ju inspiration. Min mamma säger ofta att “nu sjunger du, nu mår du bra” för hon hör 
att jag går runt och sjunger i huset. 
 

- Vad ogillar du när det kommer till dagens musik? 
Mmm…. genre har jag inget att säga till om, jag kan hitta något i alla genrer som jag 
kan uppskatta. Låtar på radion som fastnar, de spelas ju på radion för en anledning, de 
är ju bra, men jag tycker det är synd att Ed Sheeran har en så ytlig text i Shape of 
You. Så därför tycker jag inte om den. Jag tycker det är synd med dåliga texter. 
Eftersom jag sjunger med så mycket så lyssnar jag ju på texten.  

 
- Hur viktiga är hörlurar för dig?  

Viktigt! Men jag tappar bort dem ibland (in-ear).  
 

- Vad för sorts hörlurar har du och när använder du dem? 
Jag har haft on-ears, men de började glappa i sladden. Men nu har jag de som kommer 
med telefonen. Jag har inte lagt pengar och tid på att skaffa några nya. Jag köpte ett 
par BT-hörlurar förra julen, med de tappade jag bort när jag hängde dem runt halsen. 
 

- Hur förvarar du dem? 
Ihopvirade i fickan eller på något bord eller i väskan. 
 

- Vad är frustrationsmoment för dig med hörlurar? 
Jag får stötar i öronen när sladden på hörlurarna gnider mot framför allt min ulljacka. 
Det är lite roligt men också lite obehagligt, jag skulle föredra att inte få stötar i 
öronen.  
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Frustrerande när man måste ta upp mobilen för att byta låt och pausa för att knapparna 
på hörlurarna inte fungerar. Också frustrerande när jag sitter i soffan och reser mig 
upp och glömmer att sladden till hörlurarna sitter i mobilen så att den ramlar i golvet. 
Det händer jätteofta. Det skulle ju egentligen vara najs om hörlurarna lossnade istället 
för mobilen. Frustrerande när de trasslar in sig, när man tar fel hörlur till fel öra 
(speciellt när man delar med kompisar).  
 

- Vad är önskemål/förhoppningar/drömmen för dig med hörlurar? 
Noise canceling-grejer verkar smart. Jag vill ju höra vad som är runt omkring mig, 
men också höra musiken tydligt. Jag vill ha lite mera frihet och slippa sladden som 
ska hänga.  
 

- Vilka hörlursföretag har du koll på, och varför? 
JBL (blandar ofta ihop med Jabra), Sony, de verkar göra bra hörlurar till ett bra pris. 
Sennheiser tycker jag verkar populära bland folk som tycker det är noggranna med sin 
musik. Och Bose också, lite dyrare kvalitetshörlurar. AKG verkar som att det är 
många som har, men har hört att de klämmer på huvudet. 
 

- Vad skulle få dig att köpa sporthörlurar? 
När jag började gymma köpte jag sporthörlurar med BT. Speciellt smidigt när man 
gör övningar som man måste byta ställning hela tiden och flytta med mobilen om man 
har sladd. Bäst hade varit om man kunde lämna mobilen i ett hörn och gå runt på 
gymmet utan den. Men ibland kollar jag på mobilen ändå, för att kolla på övningar 
eller använda som kommunikation. 
 

- Vad tycker du om noise canceling? 
In-ear blir lite konstigt när man täpper till i örat och hör sig själv “inifrån”. Samma 
sak när man ska prata med någon. Då tar jag alltid ut hörluren, jag är rädd att jag 
pratar konstigt eller för lågt eller för högt.  

- Evaluera Urbanears-produkter. Vad tycker du om Urbanears som märke? 
Jag är personligen lite skeptisk till Urbanears, de känns som att de har hoppat på den 
här trenden med sladdar med tyg på. Att det ska vara trendigt och snyggt. Det ÄR 
trendigt, de gör ju snygga hörlurar och då tänker jag spontant att det tar fokus från 
kvaliteten. Jag har aldrig provat ett par Urbanears. Jag fick uppfattningen att det är ett 
par hörlurar som det är många som har och då tänker jag att det är sämre kvalitet.  
 
Urbanears känns lite för snyggt för att det ska vara bra hörlurar. Jag blir lite 
misstänksam. De är gjorda i en färg och få material, vilket får mig att uppleva det 
plastigt, det är som att allt är gjutet i samma form. De håller generellt lägre priser, och 
då blir jag skeptisk, de måste ju tumma på något om de kan hålla nere priserna. Och 
det här sammanfattat har fått mig att inte ens undersöka hur bra Urbanears hörlurar är. 
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Jag har inte Googlat på det, jag har inte jämfört med andra hörlurar. Jag har sållat ut 
dem innan den fasen. 

 
Jag har ett tak för att spendera på ett par hörlurar. 1000 kr är mitt tak. Och då vill jag 
hitta de som ligger inom den prisklassen som är bästa möjliga. Då vill jag inte hitta ett 
par hörlurar för 500 kr och tänka att “Åh det är mycket billigare än mitt tak”. Utan jag 
pushar det mot taket. Jag söker alltid kvalitet utefter pris. Jag vill att de hörlurar jag 
köper ska vara med i bäst i test. 
 

- Om du skulle se Urbanears som en person, hur skulle du beskriva den personen? 
Vara någon som hakar på trender och köper inredning på Designtorget. En kille med 
glasögon och mustasch i 20-årsåldern. Det känns väldigt “Stockholmigt” med 
produkter som heter Plattan osv. Jag funderar på om det är populärare utanför 
Stockholm. “Drömmen om Stockholm”. Plattan var ju mycket häftigare förr, innan 
man började röra sig däromkring. Jag skulle aldrig se en spelnörd framför mig som 
går runt i Urbanears, kanske någon trendnörd i så fall. Personen är trendig.  

 
- Vad tränar du och hur ofta? 

Jag har tänkt att skaffa gymkort, men har blivit lite snål. Jag brukar mest kombinera 
jogging med lite styrkeövningar om jag tränar själv. Jag gillar yoga, men det händer 
inte så ofta. Men då lyssnar jag inte på musik, utan då blir det en video som säger vad 
jag ska göra. Tränar fotboll också (utan musik). 
 

- Har du en träningsplan du följer? 
Ingen träningsplan, gör vad jag känner för. 
 

- Varför tränar du? 
Flera anledningar. Jag vill inte bli äldre och tappa fysik och lägga på mig. Och känna 
att man förlorar hälsan. Vill inte bli trött och omotiverad för att jag inte tar hand om 
min kropp. Jag brukar bli deprimerad och då tänker jag att träning är bra för mig, med 
endorfiner och bra för psyket. Jag har en vilja att känna mig fysiskt stark. Vill vara 
kapabel att klara av grejer som man antar att en kille skulle klara av. Att ha en 
funktionell kropp. 
 

- Har du specifika mål du vill uppnå med träningen? 
Nej, försöker hålla borta lite press. Började med Runkeeper och märkt att jag lägger 
mer press på mig. Jag vill inte springa snabbare och snabbare, bli starkare och 
starkare. Jag antar bara att man når utveckling av att träna. Jag tenderar att ha 
prestationsångest.  
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- Vad för sorts musik brukar du lyssna på när du tränar? 
En egen lista som heter ut och springa. Två band: The XX, local natives. Najs musik, 
som man blir taggad av och som stämmer överens med takten och stegen. Känner att 
man får en push. Det måste inte vara up beat musik. På gym lyssnar jag på podcast, 
för att det är tråkigare där. Man kommer någonstans. 
 
Man får se nya saker när man är ute och springer. För mig, att vara ute i skogen och 
naturen är typ det bästa som finns. Så det behövs inte mer än lite bakgrundsmusik för 
mig när jag är ute och joggar.  
 

- Känner du att du saknar något under träningen? (Feedback, notifications). 
Jag vill inte ha någon feedback. Jag vill kunna höra omgivningen när jag lyssnar på 
musik. Och ställa in det man vill höra och inte. Jag lyssnar på musik som man kan 
sjunga till.  

- Tidslinje på hur du lyssnar på musik under en hel dag  

 
Interview 3: Isabella 

- Favoritmärken? Kläder, skor, teknik?  
Om jag gillar nåt köper jag det, jag brukar inte titta på märken. Blir oftast H&M, 
BikBok, Gina Tricot. När det gäller teknik, datorer är det definitivt Apple. Allt som 
har med deras produkter, tar alltid Apple. Tycker om designen och 
användargränssnittet, att allting går ihop i alla produkter. Tycker att Windows är 
väldigt mycket fulare än OSX. 
 
När det gäller hörlurar tycker jag att Bose är bra. Och Jaybirds har jag också. Jag 
kollar mer på dels designen och ljudkvaliteten, så jag har ju kollat på Urbanears 
också. Men jag valde inte dem när jag köpte mina, men de var definitivt ett alternativ 
för designen. 
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- Vad använder du för social media? 
Facebook, Instagram, Snapchat. Passiv Youtuber, interagerar inte. Använder LinkedIn 
också, men det är ju mer professionellt. Det jag använder dagligen är Snapchat, 
Facebook, Instagram. Egentligen använder jag inte nån av dem så mycket alls, jag 
gillar att prata med folk med WhatsApp och SMS istället. Använder dem mest för att 
kolla vad folk har gjort och så. 
 

- Vad brinner du för? 
Att må bra. Både fysiskt och psykiskt. Fysiska, då tänker jag på träningen, det tycker 
jag är viktigt. Och typ göra saker med folk, socialt. Tycker om att göra saker, aktiv, 
hitta på saker, testa nya grejer. Allting grundar i att jag vill må bra. 

 
- Vad för sorts musik brukar du lyssna på? 

Lite åt danshållet. Mycket bas, melodier. Behöver inte vara jättemycket sång. Typ 
Spotify topp 50 brukar vara min smak. Artister, tycker om Coldplay, Kygo, Sam 
Smith, Adele. På senare tid har jag börjat gilla låtar mer än artister, ofta vet jag inte 
ens vem som gjort låten. Lite som märken och artister, jag föredrar plagget eller 
låtarna, inte vem som gjort dem. Brukar upptäcka musik lite som en social grej också, 
typ brukar sitta med min syster Peggy och kolla på Youtubeklipp.  
 

- Vad brukar du använda för att lyssna på musik (Spotify, skivor, osv)? 
Spotify när jag är “on the go”. Youtube när jag är hemma och det är socialt eller jag 
ska visa nånting. 
 

- Hur viktigt är musik för dig? 
Jätteviktigt. Ibland kan jag gå utan musik i en vecka och märker att jag mår så mycket 
bättre när jag lyssnar på musik. Missar när jag inte hinner eller inte tänkt på det, varit 
för stressad för att unna mig.  
 

- Vad ogillar du när det kommer till dagens musik? 
Opera kan jag inte uppskatta, inte hårdrock heller. Country är inte heller okej 
egentligen, men lite mer okej än det andra. 
 

- Om du skulle göra musik, vad för sorts musik skulle du göra? 
Jag skulle nog vara en DJ. Jag är inte jättebra på att sjunga så då skulle jag nog jobba 
med melodier istället, åt dans-, electrohållet.  

 
- Hur viktiga är hörlurar för dig? 

Jätteviktiga. Nånting jag har med mig varje dag, och använder dem varje dag. Aldrig 
slarvat bort dem, för att jag tycker att de är så viktiga. Jag kan slarva bort andra grejer, 
men hörlurarna ser jag alltid till att veta var de är.  
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- Vad för sorts hörlurar har du och när använder du dem? 
Jaybird Freedom 2. 

 
- Hur förvarar du dem? 

Lägga dem på bordet eller ha dem i fickan. 
 

- Vad är frustrationsmoment för dig med hörlurar? 
Sladden på nacken kan störa ibland, ena sidan brukar åka ner ibland när man har dem 
runt halsen. Man är rädd att de kommer åka iväg eller fastna i grejer. Ibland fastnar 
håret i sladden. Vore nog jättesmidigt om den bara var borta.  
 

- Vad är önskemål/förhoppningar/drömmen för dig med hörlurar? 
Helt sladdlöst vore nåt, bara ha två pluppar i öronen. Att sladden var borta och att 
vingarna skulle vara mjukare, så att det skulle vara enklare att sätta in. Den sitter så 
tätt i hörselgången att det känns väldigt isolerande, så man hör nästan ingenting. 
Ibland när jag äter med dem på känns det lite konstigt för att de sitter för bra. 
 

- Vilka hörlursföretag har du koll på, och varför? 
Urbanears för designen, och för att jag vet att kvaliteten också är bra. Det vet jag för 
att andra i min omgivning har haft Urbanears. Bose för att ljudkvaliteten är bra. Inte 
haft hörlurar, men högtalare har jag. Hade lätt köpt Bose om de varit lite snyggare, 
ljudkvaliteten är inte tillräckligt bra för att jag ska offra designen. Designen är för 
viktig för mig. 
 
Kollat in Jaybirds, Jabra, Jays. Sen innan kände jag till Urbanears och Bose, de andra 
har jag lärt mig om från mitt Googlande innan jag skulle köpa.  
 

- Vad skulle få dig att köpa sporthörlurar? 
Smidigheten. Jag tränar ju, ett tag sprang jag med musik och det var väldigt jobbigt 
med sladden och ha den medan man vevar med armarna. Det som utlöste det var nog 
att min kille Jonathan köpte ett par och sa hur bra de var, då ville jag ha ett par själv. 
 

- Vad tycker du om noise canceling? 
Egentligen är det inte jätteviktigt för mig. Kan vara bra på flygplan för att få bort 
bruset. De hörlurar jag haft hittills har varit tillräckligt bra, jag har inte stört mig på 
bakgrundsljud. 
 

- Vad tycker du om wireless? 
Riktigt najs. 
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- Evaluera Urbanears-produkter 
Känns som att det finns nånting som passar alla, alla tillfällen, alla personligheter i 
och med de här färgerna. En allmän färgklick i vardagen, det blir roligare att lyssna på 
musik när det blir personligt. Jag har tänkt på produkter som kan inspireras av 
Urbanears och t.ex. Happy Plugs eller Happy Socks, varför kan inte typ cykelhjälmar 
också vara roligare?  

 
- Om du skulle se Urbanears som en person, hur skulle du beskriva den personen? 

Jag tänker mig en ung vuxen, mellan 18-28 år. Jag tänker mig nån som är 
levnadsglad, har många fritidsintressen och hobbies. Jag tänker mig en som är social, 
utåtriktad, gillar att vara i händelsens centrum, kanske lite hipstrig av sig. Jag har inte 
nämnt kön för jag tänker mig både killar och tjejer.  

 
- Vad tränar du och hur ofta? 

Försöker gymma två gånger i veckan, men blir lite mindre nu för det är mycket i 
skolan. Går på pass också, typ en gång i veckan, antingen Body Pump eller 
Grit-passen, eller CX-Works. Jag gillar att köra lite styrkeinspirerade pass ändå. Yoga 
brukar jag också gå på. Squash en gång i veckan, och klättrar en gång varannan vecka. 
Ibland kan det bli väldigt intensivt, upp till 4 gånger i veckan. 
 

- Har du en träningsplan du följer? 
Ja, läste upp om en på nätet, Starting Strength.  

 
- Varför tränar du? 

Känner att jag mår bättre av att träna. Började egentligen för att jag och en kompis, 
Josefine, satte som mål att vi skulle vara med i Tough Viking i januari och så har jag 
bara fortsatt efter det.  
 

- Har du specifika mål du vill uppnå med träningen? 
Att jag ska klara Tough Viking bättre nästa år, att jag ska klara alla hinder utan att ta 
straffrundor. Inga speciella tidsmål, så egentligen fokuserar jag inte på löpning eller 
kondition utan styrkan. 
 

- Vad för sorts musik brukar du lyssna på när du tränar? 
Musik som gör mig glad och peppad, så inte Adele till exempel. Musik jag skulle vilja 
dansa till. Inga låtar jag väljer själv egentligen, utan Spotify-listor. 
 

- Känner du att du saknar något under träningen? (Feedback, notifications) 
Det blir väl ifall man tar bort sladden helt. Kanske att den läser av vilket tempo man 
är i och försöker leverera musiken efter det, jag vet inte. Ibland kan man gå från att 
man värmer upp och kanske springer lite till att faktiskt gå och lyfta. Och då kanske 
man vill att musiken ska anpassas efter det. Både hur snabbt jag rör mig och typ puls.  
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- Tidslinje på hur du lyssnar på musik under en hel dag 

Interview 4: Bryan 
- Favoritmärken? Kläder, skor, teknik?  

Kläder, typ inget. Jag har nästan inga kläder. Skor, New Balance Adidas kanske? 
Köper skor jättesällan, haft samma par skor i två-tre år tror jag. Har typ tre par skor 
totalt. Jag köper typ T-shirts för 30 spänn på New Yorker. Köper jättesällan kläder.  
 
Teknik, det måste vara Apple. Jag köper jättesällan grejer punkt, jag har haft min 
mobil i typ 4 år. Apple blev det för att det är så enkelt, det är så lätt med Apple TV 
och allt håller ihop. Jag vill att det ska hålla ett tag, jag vill inte köpa saker som jag 
vet att jag måste byta ut. Enkelt som att lätt att använda, men också “connectivity”, så 
lätt att gå från iPod till Apple TV och så. 
 

- Vad använder du för social media? 
Jag hade Facebook men jag tröttnade. Behövde inte riktigt det efter ett tag, det var 
bara att man går in och lägger massa tid på att scrolla genom sin feed. Jag behövde 
inte det. Allt som man behöver får jag genom att ringa, med min mobiltelefon. Jag 
brukar aldrig nå ut till nya människor heller, det är de som brukar nå ut till mig. 
 
Jag är ganska egen, så jag behöver aldrig nå ut till folk. Social media känns som att 
man använder det för att hålla koll på människor man känner, vad de har för sig, men 
om jag vill hålla koll på nån hör jag bara av mig, SMS eller ringer. Jag är inte så 
intresserad av vad folk har för sig, men mina vänner som jag faktiskt bryr mig om så 
är det inga problem. 
 

- Vad brinner du för? 
Jag tror att ett tag sen kom jag på att jag mår alltid bättre när jag inte känner jättestarkt 
för något, om du förstår vad jag menar? Vad jag jobbar emot, vet inte. När det 
kommer till vad jag värdesätter, jag värdesätter mina vänner? Jag är ganska 
okomplicerad, jag gillar mina vänner, göra min egen grej, sen vet jag inte riktigt om 
jag brinner för nånting. Om jag skulle säga vad som är min grej, de två första sakerna 
jag tänker på är basket och ståupp-komedi. Att kolla på då, inte att själv stå upp. 
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- Vad för sorts musik brukar du lyssna på? 

Allt möjligt, men om nånting specifikt så hip hop. Jag har börjat lyssna på klassisk 
musik också, men om jag kollar på mina sparade spellistor på Spotify så är det mest 
hip hop. Klassisk musik har jag börjat gilla, precis börjat utforska. Det var en av mina 
vänner som kan spela lite piano, och hon spelade när jag var hemma hos henne och 
jag tyckte om det, så berättade hon om det lite. Jag tycker om det, det är skönt att 
varva ner till. Klassisk musik lyssnar jag på när jag är hemma och typ stretchar, 
nånting lugnt så jag inte behöver tänka så mycket. Om jag stretchar eller är på väg 
nånstans, på bussen. Eller efter att jag har varit ute, att varva ner efter att ha varit på 
en klubb. 

 
Specifika artister, Beethoven och Chopin på klassiska sidan, hip hop är Division, 
Drake, Kendrick Lamar, ganska blandat. Gör mina egna spellistor, brukar inte 
använda Spotifys egna förutom Discover Weekly. Brukar ofta vara att jag lyssnar på 
ett helt album, och sen om jag gillar en låt så lägger jag till det till en spellista. Jag har 
spellistor för olika humörer, typ som träna eller ta det lugnt hemma. Jag sorterar det 
enligt tempo och beat, om jag är hemma brukar det vara lugnare RnB till exempel. 
 

- Vad brukar du använda för att lyssna på musik (Spotify, skivor, osv)? 
Spotify, har Premium. 
 

- Hur viktigt är musik för dig? 
Skala 1 till 10, kanske 5? Inte jätteviktigt men jag tycker om det. Jag går ofta hela 
dagar utan att lyssna på musik. Jag känner inte att jag kan lyssna på musik samtidigt 
som jag läser eller pluggar, det kan vara lite distraherande om man lyssnar på en låt.  
Men jag lyssnar mest på musik när jag inte gör nånting annat just då, de gångerna jag 
gör det är om jag är på väg ut till en kväll ute, eller när jag tränar. Eller kanske om jag 
är hemma och hänger med nån. Men om vi jämför podcasts och musik, då skulle det 
vara 85% podcasts och 15% musik, så jag lyssnar ju på nånting nästan hela tiden. 
 

- Vad ogillar du när det kommer till dagens musik? 
Nej, antar att det finns genrer som jag lyssnar mindre på, men inget som jag ogillar. 
Det finns alltid nån låt i alla genrer som jag tycker om. Men det handlar mer om vad 
som passar i sammanhanget, jag vill inte ha heavy metal när jag försöker slappna av, 
men om jag är på gymmet och behöver lite energi kan det passa.  
 

- Om du skulle göra musik, vad för sorts musik skulle du göra? 
Jag tror nog det skulle vara nån typ av hip hop. Då skulle jag nog vara en producer, 
men jag har faktiskt aldrig tänkt på det. 
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- Hur viktiga är hörlurar för dig? 
Jätteviktiga. Har tre olika par, beroende på vad jag ska göra. Koss The Plug när jag 
ska åka kommunalt, för att stänga ut ljud och för att de är ganska sköna. Om jag ska 
åka SL eller inte göra något aktivt, för om jag ska vara aktiv är sladden i vägen. Sen 
har jag ett par standard Apple som jag fick med min iPod, de använder jag bara när 
jag är hemma och ska snacka i telefon. JBL när jag tränar, de brukar jag använda 
mest. 
 

- Hur förvarar du dem? 
Jag slänger dem bara bredvid sängen, alla mina ligger där och trasslar ihop sig. När 
jag är ute har jag alltid en ficka för bara min iPod och mina hörlurar.  
 

- Vad är frustrationsmoment för dig med hörlurar? 
Med de trådlösa så är det sladden som man har på nacken. Bluetooth brukar man 
tappa kopplingen ibland. Innan tränade jag med mina Koss, och då var jag ofta 
tvungen att gå in och byta ut dem för att det blev ofta glapp. 
 

- Vad är önskemål/förhoppningar/drömmen för dig med hörlurar? 
Den perfekta hörluren vore ju en Bluetooth-hörlur utan sladd. En Bluetooth-hörlur 
som skulle kunna stänga ute ljud, men som inte har nån sladd och inte tappar 
Bluetooth-anslutning.  
 

- Vilka hörlursföretag har du koll på, och varför? 
JBL, Apples in-house om de räknas? Marshall, Koss, och sen de här Philips, Yamaha 
och de där. Upptäckte dem när jag faktiskt letade hörlurar i somras för att jag ville ha 
ett par Bluetooth att träna med.  
 

- Vad fick dig att köpa sporthörlurar? 
Att ha nånting man kan träna i som inte åker ut. Apple har ganska dålig ljud men de 
sitter bra, Koss åker ut ganska snabbt och tål inte riktigt vatten. Så om man ska svettas 
och ska röra på sig och inte vill ha massa sladdar i vägen så var sporthörlurar det 
bästa.  

- Vad tycker du om noise canceling? 
När det gäller stänga ut ljud, har jag hörlurar i så är det för att jag vill lyssna på dem. 
Om jag vill höra omgivningen så tar jag bara ut dem. För mig skulle det vara att 
hörlurarna ska stänga ut ljud så man hör det man faktiskt försöker lyssna på.  
 

- Vad tycker du om wireless? 
Det är bra. När det gäller laddning tror jag det vore smart med att bara kunna lägga 
dem på en platta så laddar dem genom kontakt, induktionsladdning. 
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- Evaluera Urbanears-produkter 
Man har ju sett dem här med färgerna. Jag har aldrig testat dem, men som de ser ut så 
är de ganska stilrena, inte så mycket “design”, eller det kanske är meningen att det ska 
vara minimalistiskt vilket jag tycker är ganska snyggt. Sen så tycker jag att man såg 
de mycket mer innan, då var de som en mode-accessoar, man såg unga människor 
med hörlurarna. Typ 18-20-åringar? 
 
De ser lite plastiga ut men jag har aldrig testat dem så jag vet inte om kvaliteten. Testa 
dem för att se ljudkvaliteten och om de håller. Det är mer av en tidsfråga, hur snabbt 
de går sönder. När jag köper hörlurar är ljudet nummer 1, och sen är det priset i 
förhållande till hur länge de håller. T.ex. mina Koss, de har jättebra ljud, de håller inte 
alls länge men de kostar 150 kr så då är det liksom okej, och man får garanti i 2 år. Så 
ljudet är nummer 1. 
 

- Om du skulle se Urbanears som en person, hur skulle du beskriva den personen? 
Antagligen nån söderhipster. Slimmade byxor, långt hår där framme, kort på sidan. 
Kanske glasögon, skägg. Jag ser det som en kille, för de flesta gångerna jag sett nån 
med Urbanears så var det söderhipsterkillar. Mitt ex hade jättemånga par också men 
jag såg aldrig henne ha på sig dem. Jag tänker väldigt mycket söder. Sen skulle jag 
nog ha svårt att beskriva en hipstertjej lika bra som en hipsterkille, men jag skulle väl 
säga det. Ung, när de kom ut skulle jag säga vår ålder, men nu skulle jag säga att de är 
20, runt 20? 
 
Med “kom ut” kanske det är bättre att säga när man såg dem mycket, när de var inne, 
och det var väl 3-4 år sen, så då var vi väl 20. Så den åldern tror jag inte ändrats, det 
är fortfarande 20-åringar som har på sig dem. Det känns som ju äldre man blir desto 
mer går man över till typ Apples standardhörlurar, att man blir lite mer praktisk att 
“Om jag kan ha ett samtal och höra min musik så duger dem”, vad jag sett åtminstone, 
det kan vara helt annorlunda i verkligheten. 
 
Jag har ändå märkt av Urbanears ute, folk som har dem är ofta yngre människor som 
känns mer inne i musiken än att kunna ha en hörlur som kan gör annat, typ ha samtal 
när man går på gatan. Så jag tror man köper Urbanears för musiklyssnandets skull 
slash som mode-accessoar. Det ser ut som en riktig hörlur, med kuddar och så. Att 
man i alla fall bryr sig om att musiken ska vara bra. Sen så är det en design som inte 
verkar så överväldigande, så det funkar till det mesta, och det känns som unga 
människor bryr sig ganska mycket om det också, att det ska se snyggt ut. 

 
- Vad tränar du och hur ofta? 

Allt möjligt. Simmar, spelar basket, yoga emellanåt, men mest på gymmet. Gymmet 
försöker jag gå i alla fall 5 gånger i veckan, simma 3, kanske yoga 3, och basket när 
det går och det finns tid, svårare nu när det är kallt men på sommaren är det nästan 
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uteslutande basket. Då är det varje dag, när jag är ledig. Ibland blir det två saker om 
dagen, igår var jag på gymmet och sen åkte jag och simmade. 
 
Ingen musik när jag simmar, men det är inte nödvändigtvis nåt jag hade velat ha. Jag 
brukar simma sent på kvällen, och då brukar de ha lugnande musik på. Podcasts skulle 
vara skönt faktiskt, att kunna lyssna när man simmar, för när man simmar tar det en 
stund. Då skulle det vara skönt faktiskt. 
 

- Har du en träningsplan du följer? 
Egentligen inte, jag springer nästan alltid. Sen efter det är det lite grann vad jag är 
sugen på, ser till att inte köra samma muskelgrupp typ två gånger om dagen. Sen är 
det det som känns bra. Jag har hållt på med idrott hela mitt liv, just fotbollen blev 
seriös när jag var 13-14, och från fysträningen där har jag ganska bra koll på vad som 
ska göras med kroppen.  
 

- Varför tränar du? 
Hälsa, men också för jag är en sån person som när jag inte tränar blir jag lite stissig. 
Så bara för att kunna hålla lugnet. 
 

- Har du specifika mål du vill uppnå med träningen? 
Nej, det är mer bara för att må bra. Jag tycker att det är kul, så det är mer som en 
hobby. Det är definitivt en stor del av mitt liv. 

 
Nu tränar jag inte med nån målsättning utan för att jag tycker att det är kul och för att 
må bra. Det var nog bara fotbollen som var seriös, och det slutade jag med för ett år 
sen. Men till och med då, jag slutade nog ha en riktig målsättning när jag var runt 20. 
Från 15 till kanske 20 ville jag bli proffs, sen efter det ville jag bara bli bättre för att 
vinna. 

 
Jag gillar att tävla, och nu tävlar jag mot mig själv, typ att alltid försöka gå lite längre 
med träningen. Jag vill testa mina gränser, sen var den där gränsen är spelar inte så 
stor roll, det är mest känslan av att vara utanför sin komfortzon som jag är ute efter. 
Innan har den där pushen kommit från tränaren på fotbollen, men jag känner att ingen 
ställer högre krav på mig än jag själv, så jag har alltid varit ganska självgående. Den 
pushen som kom utifrån nådde nästan aldrig upp till den från mig själv, det är jag 
själv som gör det.  

 
- Vad för sorts musik brukar du lyssna på när du tränar? 

När jag tränar är det en blandning, det är bara när jag spelar basket eller är på 
gymmet. Då är det egentligen en blandning av hip hop eller kanske någon rock, pop 
om det är högt tempo. För det mesta är det hip hop och rock från mina spellistor. 
Lägger inte ner så mycket tid på att göra spellistorna, det är mest att jag har dem och 
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sen när jag lyssnar på ett album så tänker jag “Shit, den här skulle vara bra till den 
spellistan” och då lägger jag till den låten. 
 
Jag har 10 spellistor med olika struktur, t.ex. när jag ska spela basket så är det mer hip 
hop, när jag ska köra bil en lång sträcka så är det allt möjligt, lugn musik. Sen om jag 
ska ut så är det nån typ av RnB-blandning, och när jag tränar så är det hip hop och 
rock. Och sen klassisk musik, men det är inte jättemycket på den listan, än.  
 

- Känner du att du saknar något under träningen? (Feedback, notifications) 
Egentligen inte. Jag har ingen träningsapp, jag kör bara på känsla. 
 

- Tidslinje på hur du lyssnar på musik under en hel dag  

 
Interview 5: Josefin 

- Favoritmärken? Kläder, skor, teknik?  
Skor: köper sneakers på Adidas (designen, inte imagen, inte den extrema 
street-imagen), andra skor på Vagabond (skinnskor), kläder: &other stories, jag är en 
Applemänniska (mest funktionsmässigt, vanemänniska). Jag gillar Råsaft, den är najs, 
formen, flaskan, den ser god ut.  

 
Sen tycker jag om att inte ha samma som andra, om det är värsta hypen på vita 
Adidas, så vill jag inte ha det. Jag vill ha min egna favoritsko.  
 

- Vad använder du för social media? 
Facebook, Snapchat, Instagram (tar över Snapchat-funktionen mer och mer, med my 
stories).  
 

- Vad brinner du för?  
Att man ska ha kul och må bra, göra det man blir glad av. Inte stressa och känna sig 
pressad av andra. Försöker ta ett steg tillbaka, få överblick i situationen och fokusera 
på det viktiga. Jag orkar inte göra saker som inte är meningsfullt. Det är viktigt att ha 
kompisar och att man är omtyckt 
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- Vad för sorts musik brukar du lyssna på? 
Pop-musik, ganska brett inom det, från rock till elektroniskt. Mycket svenskt, mycket 
Kent. Lyssnar mycket på discover weekly, små artister med bara en skiva. Förr 
fokuserade jag på själva artisten, men nu är det mer fokus på låtarna, vilket är lite 
synd för nu blir man inte så taggad på att gå på konserter för man vet inte vad det är 
för något.  
 

- Vad brukar du använda för att lyssna på musik (Spotify, skivor, osv)? 
Enbart Spotify, bara musik, inte podcastmänniska. 
 

- Hur viktigt är musik för dig? 
Det är viktigt, jag lyssnar ju på musik varje dag, så fort jag är ensam. När jag går till 
kassan i mataffären tar jag inte av mig hörlurarna, bara pausar musiken. Så personen i 
kassan förstår inte om jag hör eller inte. Jag tar inte av mig för att jag har oftast många 
saker i händerna, mycket att bära. Jag pausar musiken med en liten knapp på sladden, 
så det är lätt.  
 

- Vad ogillar du när det kommer till dagens musik? 
Om det kommer musik som inte matchar ens humör. Ogillar hip hop. 
  

- Om du skulle göra musik, vad för sorts musik skulle du göra? 
Elektroniskt, så att man kan pilla med datorn. Lite mer chill med tydliga beats. 
 

- Tidslinje på hur du lyssnar på musik under en hel dag  

 
Glad musik på morgonen för att komma igång. Cyklar till skolan, har hörlurar för att 
hålla öronen varma. Har högtalare hemma som alltid är på, så så fort jag är 
uppkopplad till wifi hemma så så kan jag sätta på dem (med datorn, iPad, mobil). Har 
en spellista med all möjlig sorts musik. Sätter på första låten som verkar bra, och låter 
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spellistan gå och om en dålig låt kommer så går man till nästa låt. Köar inte låtar. Inte 
så noga på vad jag vill lyssna på. 

 
- Hur viktiga är hörlurar för dig? 

Jag behöver ha hörlurar, det är viktigt. Men sen kanske vilka jag har är kanske mindre 
viktigt. Det är viktigt att de inte trillar ut om man har in-ear, ibland så har jag fått 
skavsår i örat av såna också. 
 

- Vad för sorts hörlurar har du och när använder du dem? 
Marshall använder jag mest. Mina Bagis-lurar från Urbanears är fina i färgen, men 
ramlar ut. Jag gillar att sladden har textil på sig också, då trasslar de mindre. Jag har 
iphone-lurar, men de ligger fortfarande i förpackningen 
.  

- Hur förvarar du dem? 
I väskan, rullar ihop dem. Om jag har en liten väska använder jag mina in-ears från 
Urbanears (Bagis, men de ramlar alltid ut ur mina öron, de är mina 
emergency-hörlurar), de använder jag en gång varannan vecka. Oftast när jag ska gå 
ut någonstans sent med en liten väska.  
 

- Vad är frustrationsmoment för dig med hörlurar? 
Trassel med sladd. Att de börjar glappa ibland, sladden längst ner vid mobilen.  
 

- Vad är önskemål/förhoppningar/drömmen för dig med hörlurar? 
Diamond tears, fina, men inte så bekväma. Väldigt dyra också. Jag såg dem i Hong 
Kong lite då och då. Om man skulle ha dem i Sverige hade folk trott att man var helt 
crazy. Men jag hade haft på mig dem ändå, ibland i alla fall.  
 

- Vilka hörlursföretag har du koll på, och varför? 
Marshall för att jag har såna, jag gillar att sladden skruvar sig. De är bra, jag har haft 
två stycken.  
 

- Vad skulle få dig att köpa sporthörlurar? 
De med båge ser lite töntiga ut. De kan ha samma funktionalitet, men de behöver väl 
inte se så nischade ut? Om de ser mindre snabba ut så skulle de vara intressanta.  

 
- Vad tycker du om noise canceling? 

Aldrig provat, men de verkar ju vara jättebra. 10 % av tiden jag använder hörlurar 
skulle jag använda noise canceling. Men det låter värt det. När man flyger eller 
pluggar. När jag är ute och springer så vill jag kunna höra mig andas och såna grejer. 
För då får man en bild av hur ansträngd man är, inte bara hur det känns. 
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Jag vill höra fotsteg och såna grejer, feeling att man faktiskt är ute och rör sig. Det 
bidrar till känslan. Jag brukar inte fokusera på musiken när jag springer, det smälter in 
i bakgrunden. Jag lyssnar på samma musik som jag brukar göra i vardagen annars. Jag 
brukar inte ändra låt när jag springer. Då ser jag till att jag kan lyssna på bra musik i 
en timme utan att jag kommer vilja ändra på något.  
 

- Vad tycker du om wireless? 
Det är bra. Men då är det Bluetooth, och jag har lite svårt för det, det krånglar ofta när 
man ska ansluta. Det är en liten procedur när man ska få det att fungera. Man vill att 
det ska gå på en sekund. 

 
- Evaluera Urbanears-produkter.  

Deras image känns bra. Deras produkter känns väldigt simpla. Men jag tycker om att 
de har olika färger. Jag får en najs feeling när man tittar på deras förpackningar. Jag 
får lite ryggsäck-feeling av huvudbandet, inte så najs. Inget spännande. Det ser lite 
tråkigt ut. Jag gillar plast-delen på kåporna.  
 

- Om du skulle se Urbanears som en person, hur skulle du beskriva den personen? 
Jag tänker mig någon som är 35 år och är en tjej (45 år, om det är man). Med 
glasögon. Klär sig i svart, minimalistisk person. Men försöker ändå vara lite 
utmanande men lyckas inte riktigt. Svartklädd med lite små accessoarer, en färgklick. 
Jobbar med något kreativt, ingen torr person.  

 
- Vad tränar du och hur ofta? 

Gym, pilates, löpning, totalt 3 ggr i veckan, försöker i alla fall.  
 

- Har du en träningsplan du följer? 
Nej, tänker på dagsformen, om jag hittar något kul pass att gå på. Jag har ett 
måndagspass jag alltid brukar gå på. 

 
- Varför tränar du? 

Jag har tränat hela mitt liv, det känns bra efteråt, men också under träningen (om man 
inte har tvingat sig dit). Om jag inte har lust brukar jag skita i att träna. Jag har tränat 
löpning ganska länge. Det är en del av vardagen att träna. 

 
- Har du specifika mål du vill uppnå med träningen? 

Nej, det skulle jag inte säga. Ibland har jag varit anmäld till ett lopp, och då har man 
väl tänkt att man ska klara sig under en viss tid. Men jag är ingen tävlingsmänniska.  

 
- Känner du att du saknar något under träningen? (Feedback, notifications) 

Om man provar något nytt och är osäker på hur man gör så vill man ju ha feedback. 
Om man springer och börjar bli trött så kanske man behöver lite pepp. Det hjälper om 
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någon skriker på mig, då känner jag mig tvingad till att fortsätta träna och göra saker, 
att jag inte får ge upp. 

 
Interview 6: Miryam 

- Favoritmärken? Kläder, skor, teknik?  
Inga favoritmärken. Jag vill inte köpa nya kläder, köper helst second hand. Jag vill 
minska mitt miljöavtryck på jorden, det produceras så himla mycket hela tiden så jag 
har nästan ett förbud mot att köpa nya saker. Men när jag köper second hand märker 
jag att mitt öga brukar leta lite Adidas. Det blir mer sportiga kläder ofta. 
 
Teknik, Apple. Bara Apple. Det blev så för att det är fint, det ser fint ut och allt är 
integrerat. Hade jag haft en Androidmobil hade det inte varit lika enkelt med min 
dator. Brukar skicka Airdrop-filer från mobilen till datorn, det är ganska praktiskt. 

 
- Vad använder du för social media? 

Instagram, Facebook. Jag är aktiv, använder plattformarna för olika syften. Dels för 
att hålla koll, och dels för att jag brukar spela gigs så brukar bjuda in folk till events. 
Och sen även politiskt, jag är engagerad i olika aktivistsammanhang, så det har blivit 
som en nyhetskälla också, Facebook framför allt. Det blir ju min primära nyhetskälla 
tyvärr, på ett sätt för att få nyheter snabbt. Men jag tycker om grävande journalistik 
också så jag prenumererar på tidsskrifter och lyssnar på podcasts och så, men när det 
kommer till snabba rubriker blir det Facebook. 
 

- Vad brinner du för? 
Musik, träning. Jag skulle kunna säga att jag brinner för juridik, för just nu under 
tentaperioden ägnar jag alla mina vakna timmar åt det.  

 
- Vad för sorts musik brukar du lyssna på? 

Jätteolika. Mycket hip hop, mycket house. Hip hop och house. Jag kan ju gå in på 
vilken typ av house. Folk brukar ha en föraning när man säger house, vilken typ av 
musik det är. Men det är ganska avlägset från det, det är inte liksom radio-house. 
House är inte den här kommersiella housen, utan det har växt ur en motståndskultur, 
det är väldigt mycket discos arvtagare. Nånting som heter Chicago House, det lyssnar 
jag mycket på. Italo House, house med lite mer acid-aktiga influenser tycker jag också 
är nice. När det kommer till hip hop så gillar jag ganska mycket old school, tycker 
även om trap och future beats, det nya som integrerat lite mer elektroniskt. 

 
Det finns ett kollektiv som heter Soulection som håller på med future beats som lyfter 
jättemånga intressanta artister, bland annat Kaytranada, Jarreau Vandal, kolla upp 
dem sen! När det kommer till house finns det lite äldre artister jag tycker om, de här 
Chicago-kidsen, Kerri Chandler är en klassisk, Omar-S, Jesse Saunders, sen idag så 
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finns det faktiskt många här från Sverige som jag tycker om, Dorisburg, Johanna 
Knutsson, hon är lite mer techno-inspirerad. 

 
När jag lyssnar på musik brukar det bero helt på om jag lyssnar på en artist i taget 
eller om jag hoppar mycket mellan olika låtar. Det beror på vilken artist det är, om det 
är ett släpp som jag väntat på. När Frank Oceans nya skiva kom så la jag mig i sängen 
och lyssnade på hela i sträck. Jag brukar göra så rätt ofta med nya släpp. Väldigt ofta 
gör jag egna listor att lyssna på.  

 
Jag älskar att gå in på Soundcloud och bara nörda i några timmar, och bara hoppa runt 
och lyssna på musik om jag har tiden. Sen eftersom att jag spelar musik själv så 
lägger jag mer tid på att lyssna och leta musik, när jag ska göra egna mixer och så. 
Det är där jag upptäcker ny musik, men också när jag går ut, jag använder appen 
Shazam ganska ofta när jag hör en bra låt. 
 

- Vad brukar du använda för att lyssna på musik (Spotify, skivor, osv)? 
Spotify och Soundcloud, och sen köper jag väldigt mycket musik digitalt, så iTunes.  

 
- Hur viktigt är musik för dig? 

Jätteviktigt. Inte mycket mer att säga än så. 
 

- Vad ogillar du när det kommer till musik? 
Nej det tror jag inte, det är för generaliserande. Jag tycker om jättemycket olika, finns 
inga regler om att jag inte tycker om för mycket sång eller för mycket trummor och 
så. Förutom country, det är svårt med country. Jag kan till och med digga metal 
ibland. Det är kanske sammanhanget som bestämmer, sammanhang och humör. Metal 
passar väldigt sällan iförsig, jag skulle inte lyssna på det när jag tränar, då vill jag ha 
något med en tydlig takt. Jag lyssnar inte på metal, men jag kan ändå uppskatta det. 
 

- Om du skulle göra musik, vad för sorts musik skulle du göra? 
House. Inte kommersiell house som sagt. Jag är en DJ, jag mixar befintlig musik men 
producerar inget själv. Jag har hållt på i 5 år, men senaste halvåret har det varit mest 
hip hop-house.  
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- Tidslinje på hur du lyssnar på musik under en hel dag (igår specifikt) 

 
Jag och min kille lyssnar på musik tillsammans på kvällarna. Vi har olika bakgrund, 
men vi är väldigt öppna för varandras musik. Sen har vi gemensamma nämnare i 
house och techno, men han har tyckt att det är väldigt kul att lära sig om hip hop. Han 
kanske inte skulle hålla med mig, men jag tycker inte att han är så musikintresserad, 
jag tycker att hans musiksmak är lite mer standardiserad. Han tycker om att lyssna på 
klassisk musik faktiskt, och det är jag jätteöppen för. Så han brukar ofta sätta på P2 på 
kvällarna. 
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- Hur viktiga är hörlurar för dig? 
Jätteviktiga. Jätteviktiga. Jag har några olika par, jag har alltid ett par slask-lurar i 
väskan “in case of emergency”, det är mina vanliga iPhone-lurar. Annars har jag tre 
standarder, mina Sennheiser over-ears, nu har jag iförsig tappat bort dem en vecka sen 
men jag tycker att ni ska räkna dem ändå. Sen har jag mina Molami in-ears, de är bra. 
Och sen ett par klassiska Marshalls som alla har, de har jag om det är kallt och jag ska 
springa, och jag vill täcka mina öron och jag vill inte använda mina Sennheisers för de 
är lite för fina. Jag blir orolig att jag förstör mina hörlurar när jag blir svettig. 

 
En gång var jag ute och sprang ett maraton, och då hade jag mina Molami. Då 
svettade jag ner ena och den slutade funka mitt under loppet och jag blev jätteledsen. 
Jag ringde min kompis Denise och bad henne möta upp mig längs vägen med ett par 
nya, men hon kunde inte det. Så då blåste jag på dem tills de blev torra, och då 
funkade de igen. Om hon inte hade kunnat möta mig och jag inte hade kunnat fixa 
lurarna, hade jag ju självklart sprungit klart loppet ändå, men det kändes verkligen 
hopplöst, jag kände att jag kan lika gärna ge upp nu. 

 
- Hur förvarar du dem? 

I väskan. Brukar bara slänga ner dem, tyvärr. Gör samma sak med mina on-ears, 
tyvärr, trots att jag har en jättefin förpackning till dem. Det var i början, när man var 
lite rädd om dem, men sen så börjar man slarva för att man inte orkar. Det är meckigt 
och tidskrävande, en till sak att hålla reda på.  

 
- Vad är önskemål/förhoppningar/drömmen för dig med hörlurar? 

Trådlös, over-ear. Jag gillar over-ear för det känns mer att man är i musiken på nåt 
sätt. En snygg design, det vet jag inte vad det skulle vara, men den skulle bara vara 
snygg helst. Bra, clean ljud. Inte jättebasig, som Urbanears eller speciellt Beats kan 
vara, att basen bara dödar allting. Jag tycker om när man hör allt, att man ska höra alla 
nivåer.  

 
- Vad skulle få dig att köpa sporthörlurar? 

Jag har ett par hemma men jag använder inte dem. Jag trodde jag hade med mig dem, 
att jag råkade ha med mig dem istället för ett par andra nån dag sen. Det är ett par 
såna där Urbanears som går bakom huvudet. Jag skulle kunna tänka mig att köpa ett 
par sporthörlurar, för att det vore bra att ha ett par som man kan svetta ner.  
 

- Vad tycker du om noise canceling? 
Mina Sennheisers har noise canceling, det är bra för mig i och med att jag i princip 
har förstört min hörsel, för jag lyssnar på jättehög musik när jag spelar ute. Så det har 
varit bra, jag tycker att jag har anpassat mina förväntningar på hur högt det ska vara i 
och med att jag lyssnar med noise canceling. Men det tar ju bort lite av upplevelsen, 
allt blir lite mer bla-ha. 

26 



- Vad tycker du om wireless? 
Jag har inte wireless, men det vore skönt att slippa tråden. 

 
- Evaluera Urbanears-produkter 

Helt ärligt har jag använt dem som lite slit-och-släng produkter. Jag har fått spons av 
olika butiker eller klubbar som ger ut Urbanears. Då har jag tänkt, “De här är inte så 
dyra, jag kan ha dem när jag är ute, det kan komma öl på dem”. Det är väl kanske för 
att jag själv inte betalat för dem. Och ljudet är inte såhär “wow” heller, ljudet är bra, 
men det är inte jättebra. Det är inte som mina Sennheisers, de är ju “wow”. Men det är 
väl inte riktigt Urbanears grej heller. De har ganska mycket funktion typ, bara från 
deras design. Jag vill alltid ha ett par Urbanears hemma, när jag ska göra nånting där 
de kan riskera att förstöras, typ om jag ska spela ute, då kan det vara bra att ha ett par 
Urbanears. 
 

- Vad tycker du om Urbanears som märke? 
Jag tycker faktiskt inte så mycket om märket. Kanske att de är ganska kommersiella, 
de är lite som ljudets H&M. Det är inte en bra sak eller en dålig sak, utan bara en sak.  
 

- Om du skulle se Urbanears som en person, hur skulle du beskriva den personen? 
En ganska hygglig person som är alla till lags. Medgörlig, sticker inte riktigt ut. Ett 
ganska generiskt utseende, ung vuxen. Om man ska sätta siffra på åldern, 27, kanske. 
Kön, nej. Hen. Absolut inte maskulint eller feminint.  

 
- Vad tränar du och hur ofta? 

Jag löper, tränar yoga, 4-5 gånger per vecka. Det ena eller det andra då. Springer 
ganska mycket ute i skogen. Gymmar ibland, men inte ofta. Det brukar jag göra när 
jag vill springa intervaller.  

 
- Har du en träningsplan du följer? 

Nej, det är känsla. Jag tycker att det är skönt med yoga, så jag ser till att göra det en 
gång i veckan minst. 
 

- Varför tränar du? 
För att må bra, för att jag blir rastlös annars. Jag sitter ner hela dagarna. Jag tycker att 
konditionsträning är ångestdämpande, yoga hjälper mig med min närvaro. Och jag vill 
vara lite fit typ. 
 

- Har du specifika mål du vill uppnå med träningen? 
Nej. Jag springer lopp, men det är mest för att det är väldigt kul. Jag har ganska lätt 
för att springa, så en kompis frågade “Ska inte vi springa mara?” och jag sa “Okej!” 
och så gjorde vi det, och jag tyckte att det var kul. Jag hade inte planerat på att få en 
bra tid eller nåt utan jag bara sprang, och det gick bra. Så nästa år sa jag till min kille 
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“Ska vi inte springa mara igen?” och så gjorde vi det, och så ska vi göra det igen för 
att det är kul typ. Men det finns inga konkreta mål till varje maraton. 
 
Inga mål förutom långsiktig välmående, att jag ska åldras på ett sätt som är hållbart 
för min kropp, att jag ska palla när jag är äldre. Att min kropp ska hålla.  
 

- Vad för sorts musik brukar du lyssna på när du tränar? 
Den musiken jag lyssnar på i övrigt. Ingenting speciellt. När jag ska springa eller så 
tycker jag om nånting med en hård takt, men det kan vara techno, house och det kan 
vara hip hop.  
 

- Känner du att du saknar något under träningen? (Feedback, notifications) 
Nej. Jag är väldigt nöjd, kommer inte på nånting. Jag hatar att använda appar, ingen 
Runkeeper och så, jag hatar att mäta mig själv. Om jag börjar mäta på det sättet 
kommer jag inte lyssna på min kropp, jag vill inte ha som mål att “Jag ska springa 
såhär snabbt och såhär långt”, utan jag vill lyssna på vad min kropp känner. Det ska 
vara lite intuitivt. 

 
Om det kommer ett system som förstår min kropp och vet vad jag vill och kan, jag 
skulle nog inte vilja använda det. Fan vad läskigt. Jag vill hellre känna av själv. 
Tycker att det är läskigt för att det är så främmande, jag tycker om att känna mig i 
kontakt med mig själv. Jag vet inte, jag tycker inte att jag behöver det, jag fattar inte 
varför jag skulle vidta en åtgärd för att lösa ett problem jag inte har. 
 
Jag tror att det finns ett värde i att inte alltid gå runt och reflektera över, och känna 
efter hur jag mår, utan bara att ta det lite lugnt. Bara veta att man mår bra och att det 
är skönt, och inte analysera för mycket.  

 
Interview 7: Samir 

- Favoritmärken? Kläder, skor, teknik? 
WEEKDAY (de har lite mer “hipstriga” grejer), Volt, outlet of brands, hi-fi-klubben 
(för teknik). Pris är en stor faktor eftersom jag är student. Men jag köper det som 
intresserar mig och är bra kvalitet (att det håller länge). 
 

- Vad använder du för social media? 
Facebook, Instragram och Snapshat. Jag tycker Instagram och Facebook har blivit 
samma sak. Jag tycker det är viktigt med olika rörelser. 90 procent på Facebook är 
skit, medan 10 procent är värt att ha koll på, som t.ex. ledare och organisationer. Det 
händer väldigt sällan att jag lägger upp egna inlägg.  
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- Vad brinner du för? 
Innovation, design (allt från målningar och konst) och naturen. Det behöver inte vara 
en specifik konstnär eller stil. 

 
- Vad för sorts musik brukar du lyssna på? 

Allt ifrån indiepop till hip hop och rnb. Jag lyssnar minst på hårdrock. Coldplay, 
Justice, 90-tals- och 00-tals hip-hop, Tupac. Men ibland kan det hända att jag hittar en 
grekisk låt som är sjukt najs. Jag väljer låtar framför artister.  
 

- Vad brukar du använda för att lyssna på musik (Spotify, skivor, osv)? 
Bara Spotify Premium. Jag har egna listor, men de är väldigt luddiga, eftersom det är 
helt blandad musik i listan. Men jag har en lista som är helt hardcore hip hop-lista, 
den lyssnar jag på framför allt när jag tränar. Det beror på sammanhanget och vad jag 
gör. När jag åker tåg eller kör bil så kan det bli lite Coldplay.  
 

- Hur viktigt är musik för dig? 
Jag lyssnar på musik 40% av min tid. Jag har svårt för att plugga samtidigt som jag 
lyssnar på musik.  
 

- Vad ogillar du när det kommer till musik? 
Jag gillar inte hårdrock. Jag stör mig lite på låtar som inte har något budskap alls. 
Melodin är bra, men texten är riktigt keff.  
 

- Om du skulle göra musik, vad för sorts musik skulle du göra? 
Mer instrument, mindre text. En kombination av elektro och piano.  

 
- Tidslinje på hur du lyssnar på musik under en hel dag (igår specifikt) 

 
Jag lyssnar på white noise på KTH när jag pluggar, typ airplane. Jag har svårt för att 
koncentrera mig när jag sitter bland andra.  
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- Hur viktiga är hörlurar för dig? 
Sjukt jävla viktiga faktiskt, speciellt när man håller allt ljud borta och när man åker 
kollektivtrafik. 
 

- Hur förvarar du dem? 
De hänger runt halsen ofta, men när jag kommer hem så slänger jag dem på bordet. 
Annars lägger jag dem i väskan, det finns fodral, men jag orkar inte använda dem. De 
är ju ändå tåliga liksom. Jag har haft dem i två år. Ifall kuddarna går sönder så kan 
man ta bort dem och köpa nya till hörlurarna. 
 

- Vad är frustrationsmoment för dig med hörlurar?  
Att man inte kan vika ihop dem. Det finns ingenstans jag kan lägga dem, för ibland 
har jag ingen väska, om jag ska ut på klubben t.ex. De är lite jobbiga att ha på sig när 
man kör bänkpress, de ramlar av då. Men jag kan springa med dem.  

 
- Vad är önskemål/förhoppningar/drömmen för dig med hörlurar?  

De ska sitta jävligt bra på huvudet, trådlösa. Sen tar jag ofta fel på höger och vänster 
sida, så det hade varit bra med något som är mer intuitivt. Sen är designen sjukt 
viktig, och att de är smidiga att ta med sig.  
 

- Vilka hörlursföretag har du koll på, och varför? 
Dels så har jag kollat på nätet när jag ska köpa hörlurar, sen har jag en polare som 
jobbar på Hi-Fi Klubben som berättar vad som finns på marknaden idag. 
 

- Vad skulle få dig att köpa sporthörlurar? 
In-ear, men de brukar glida ut. Att de är trådlösa. Wireless är det första kriteriet när 
det kommer till hörlurar. 
 

- Vad tycker du om noise canceling? 
Oftast är det over-earshörlurar som har det, så det är lite för stort för mig. Jag har inte 
hittat några intressanta lurar än inom det.  

 
- Evaluera Urbanears-produkter. 

De fokuserar väldigt mycket på stadsmiljö. Men jag ser ju att de inte kostar så mycket 
att tillverka. Kvalitetsmässigt känns den inte dyr. Det första jag tänker på är lite street, 
någon som skatear. Enligt mig så känns den inte superskön. De följer sin funktion, om 
man vill ha ett par vanliga hörlurar så tycker jag att de är bra. Jag tycker att det känns 
lite personligt att ha olika färger på hörlurarna, man sticker ut i mängden. Den är 
ungdomlig. Inte så exklusiv och dyr. Känns lite som studenthörlurar.  
 

- Vad tycker du om Urbanears som märke? 
Jag har inte så mycket koll.  
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- Om du skulle se Urbanears som en person, hur skulle du beskriva den personen? 
En ungdom på runt 21-22 år. Som är lite mer ledig i klädseln. Skateare, inget specifikt 
kön, eller jag tänker mig mer en tjej. Väldigt social, skatear, sitter med sina kompisar 
efteråt en sommarkväll och dricker en läsk och har på sig sina lurar. Personen studerar 
(kan vara allt möjligt - förutom juridik). Inte särskilt designintresserad. Väldigt social. 
Och väldigt generös människa. 

 
- Vad tränar du och hur ofta? 

Gym. Försöker 4 ggr/veckan. Men blir snarare 2-3 ggr/veckan. 
 

- Har du en träningsplan du följer? 
Ja, snackat med en polare som är sjukgymnast, så han har gett mig tips. 

 
- Varför tränar du? 

För att må bra, det minskar stress, och gör att prestationen blir bättre när man pluggar 
och så. 
 

- Har du specifika mål du vill uppnå med träningen? 
Att jag ska kunna ta mer i vikt efter varje månad. Jag tänker mest på uthållighet och 
styrka.  
 

- Vad för sorts musik brukar du lyssna på när du tränar? 
Hip-hop och house.  
 

- Känner du att du saknar något under träningen? (Feedback, notifications). 
Det finns ju en knapp som har typ fem funktioner (olika kommandon, t.ex. 
Dubbeltrycka för att byta låt) jag vill att kommunikationen mellan telefonen och 
hörlurarna ska vara lite bättre. Timer är lite jobbigt att fixa på mobilen, jag skulle vilja 
ha ett par hörlurar som har funktionen för träning, att de är anpassade för det. Training 
mode.  

31 



Appendix 7: Focus group meetings 
This appendix contains the script followed by the project team during the focus group 
meetings, the product score questionnaires, transcripts of the meetings, product score results 
and additional notes. 
 
Focus group meeting script 
The project team did not adhere strictly to the script, instead focusing on a flowing 
conversation. The script was used as the starting point for discussion, however the team 
ensured that all formulated questions were answered.  
 
Hej och välkomna till fokusgruppsmötet med oss två. Jag är Sunny och hon är Linnéa. 
 
Som ni säkert märkt har vi kameror och mobiltelefoner framme för att spela in video och 
ljud, jag hoppas att alla är okej med det. Inget av materialet kommer släppas för publikt utan 
som värst kommer det kanske finnas några foton av er i vår slutrapport.  
 
Anledningen till att vi samlats här idag är för att vi just nu jobbar med ett utvecklingsprojekt 
för att ta fram ett koncept för hur framtidens sporthörlurar kan se ut. 
 
Vi tror att det är viktigt att höra från den tänkta användaren när man designar en ny produkt, 
så vi vill gärna höra era tankar och tror att det kommer vara till hjälp med projektet. 
 
Det finns inga rätt eller fel svar, och vi är inte ute efter något specifikt så säg bara vad ni 
själva tycker och känner. 
 
Vi börjar med en kort introduktion, om alla vill berätta vad de heter, lite om sig själva, och 
vad de använder för hörlurar när de tränar, jag hoppas ni tog med er dem och kan visa upp. 
 
(90 sekunder per person kanske?) 
 
Okej! Vi drar igång nu. Här på bordet ser ni fyra olika sporthörlurar som ni ska få titta lite 
närmare på. Vi vill att ni tittar på dem en och en själva, så kan vi prata om dem gemensamt 
efteråt. 
 
Här har vi pennor och papper med olika frågor som ni ska svara på för varje hörlur. Ni får 
fem minuter per hörlur, så använd tiden för att verkligen titta noggrant på dem. De är inte 
anonyma utan vi kommer diskutera era åsikter senare, så ta er tiden att tänka till så att ni kan 
motivera era svar. 
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Låtsas träna lite, håll i dem, undersök kontrollerna, se hur de känns i öronen. När ni vill 
ansluta dem och lyssna lite får ni prata med mig och Linnéa, för det är smidigast att bara köra 
genom våra telefoner så slipper ni hålla på med Bluetooth och så. 
 
(rotera var 5:e minut, 20 minuter totalt) 
 
Så, nu har ni fått titta och känna och lyssna på hörlurarna, jag tar papprena så att jag har 
underlag till diskussionen vi ska ha lite senare. 
 
Vi tar en snabb debrief innan vi tar en paus och alla tar mat, och sen efter rasten tar vi en lite 
längre diskussion. 
 
Några spontana tankar ni hade? Var det svårt? Något som ni tyckte var konstigt? 
 
(snabba kommentarer) 
 
Okej, nu tar vi en kvarts rast så att ni får äta och sen samlas vi för att prata lite djupare. 
 
(rast) 
 
Välkommen tillbaka till fokusgruppsmötet med oss två. Jag är fortfarande Sunny och hon är 
fortfarande Linnéa. 
 
Nu kommer vi ha en diskussion med alla tillsammans. Alla får hoppa in och kommentera, så 
vänta inte tills jag ställer er en fråga för att jag ska försöka säga så lite som möjligt. 
 
Vi börjar med kommentarerna som togs upp innan rasten. 
 
Okej, nu går vi igenom hörlurarna egenskap för egenskap. 
 
(vad tyckte ni om egenskaperna, hur tolkade ni de flummiga orden?) 
 
Nu ska vi avrunda, vi vill att ni samlas kring bordet. Jag ska ställa frågor, och ni ska peka på 
de hörlurarna som ni väljer. 
 
Vilka hörlurar har bäst komfort? 
 
Vilka hörlurar är mest användarvänliga? 
 
Vilka hörlurar har bäst design? 
 
Vilka hörlurar är mest hållbara? 
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Vilka hörlurar ger bäst frihet? 
 
Vilka hörlurar har bäst ljudisolering? 
 
Vilka hörlurar har bäst identitet? 
 
Vilka hörlurar är bästa valet för aktiv användning? 
 
Vilka hörlurar är bästa valet för vanlig användning? 
 
Vilka hörlurar skulle ni ta hem om ni fick? 
 
Focus group meetings photos 
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Product score questionnaires 
 
DITT NAMN:  
 
 
HÖRLUR: 
 
 
VAR PÅ EN SKALA 1 - 10 HAMNAR HÖRLURARNA FÖR DE FÖLJANDE 
EGENSKAPERNA? 

KOMFORT 
 

1 - - - - - - - - 10 
 
 

ANVÄNDARVÄNLIGHET 
 

1 - - - - - - - - 10 
 

 
DESIGN 

 
1 - - - - - - - - 10 

 
 

HÅLLBARHET 
 

1 - - - - - - - - 10 
 
 

FRIHET 
 

1 - - - - - - - - 10 
 
 

LJUDISOLERING 
 

1 - - - - - - - - 10 
 
 

IDENTITET 
 

1 - - - - - - - - 10 
 
 

ANTECKNINGAR:  
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Meeting transcript: Focus group A 
Focus group A consisted of Miryam, Isabella, Osman and Bryan. 
 
Vi börjar med kommentarerna som togs upp innan rasten. 
 
BRAGI DASH 
MIRYAM: Kanske bara gillade dem för att de kändes fancy. (bragi) man kände inte av dem 
ISABELLA: satt väldigt bra i örat 
MIRYAM: Praktiskt att inte behöva trycka och bara swipea 
OSMAN: Bragi piper till när man sätter in i örat, lite konstigt 
MIRYAM: Overkill funktion med transparency  
ISABELLA: Syftet är att de vill att man ska ha luren i hela dagen så att det blir en del av 
livsstilen 
MIRYAM: Det är iförsig bra, när man träffar någon måste man ta ur dem och det slipper man 
här 
ISABELLA: lät lite konstigt, hörde mig själv jättebra 
OSMAN: Nyfiken om hur mycket ström det tar 
 
PRISKLASS 
(från billigast) 
1 phillips eller plantronics 
2 plantronics eller philips 
3 Jabra 
4 Bragi (ganska överlägset) 
 
BRYAN: Har koll sen innan för jag letade hörlurar under en period, vet att Bragi är dyrast 
och Jabra är troligtvis näst-dyrast, men Bragi är helt klart dyrast för den har svårast teknik. 
 
KOMFORT 
OSMAN: Tycker att Bragi är mest bekväm. 
ISABELLA: håller med, plantronics var mest obekväm. 
MIRYAM: ja faktiskt, fett obekväm, och kändes som att Jabra höll på att åka ut hela tiden. 
ISABELLA: ja kände också det, jabra var för stor för mina öron. 
MIRYAM: testade att skaka på huvudet, de föll inte ut, men känslan är densamma. 
BRYAN: Jag tyckte att Jabra var mest bekväm för att det kändes som att den gick att lita på, 
för om kroken satt i örat som den skulle så satt det stenhårt. Bragi var ju bekvämast men blir 
lite orolig om de kommer ramla ut, speciellt om man tränar och börjar svettas om de börjar 
glida utåt. 
MIRYAM: först tyckte jag att det var lite otympligt att hålla koll på magnetgrejen på philips, 
men sen märkte jag att man bara kan fästa den på hörluren, men den kanske lossnar i väskan 
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ANVÄNDARVÄNLIGHET 
OSMAN: Tycker Bragi var sämst 
MIRYAM: Med allt man köper generellt är det så svårt att avgöra på en gång, alltid en 
startsträcka. Man hade nästan behövt en prövotid 
OSMAN:  Jabra var ju lättast, för att man känner igen det 
BRYAN: Då fattar man direkt 
OSMAN: Precis, det är exakt som vanliga knappar 
BRYAN: Men sen hade den också en knapp som man kanske inte hade vetat om, Linnéa fick 
ju berätta om mig om träningsknappen 
OSMAN: Fortfarande, Bragi, när jag försökte justera den så gjorde den saker utan att jag 
ville, slumpmässigt 
MIRYAM: Ja faktiskt, om man bara ville röra på dem lite så kommer de göra saker. 
BRYAN: När det kommer till Jabra, de har ju den här kroken, så har man dem under dagen så 
blir man lite öm av att ha på dem hela dagen.  
 
Vad tycker ni om swipe/touch på såna här små saker? 
MIRYAM: bra, men måste vara genomtänkt, kanske att man kommer åt någonting underifrån 
och nåt annat ovanifrån 
BRYAN: Jag är tveksam, för om man svettas och försöker swipea på en smartphone så 
brukar det aldrig gå bra, och om man tränar och använder såna vill man inte behöva torka av 
ISABELLA: i allmänhet så känns de lite mer hållbara om de har fysiska knappar 
OSMAN: Sen tänker jag om man är ute och springer när det är kallt ute, om folk har på sig 
handskar 
MIRYAM: Jag har ett par handskar som man kan swipea med mobilen på 
BRYAN: Om man ändå ska swipea kan man lika gärna göra det på mobilen, och sen om man 
vill byta låt snabbt kan man ha en knapp. För att swipea måste man kunna se också, så att 
slippa titta och bara klicka på en knapp vore bra. 
 
Hur lång inlärningskurva är acceptabel? Hur lång tid ska det ta att lära sig sina 
hörlurar? 
MIRYAM: två gånger eller någonting bara 
ISABELLA: ja men verkligen, nån minut känner jag 
MIRYAM: Det är som när man får en iPhone första gången och tänker “åh vad jobbigt” när 
man gick över, men sen vänjer man sig efter en, två dagar 
BRYAN: Tänker att det ändå inte spelar någon roll, för in-ear hörlurar kan man inte lämna 
tillbaka efter man har köpt dem för hygienskäl, och då har man betalat 1000 kr eller nåt så 
man kommer lära sig oavsett även om det tar en liten stund 
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DESIGN 
OSMAN: Bragi ser ju häftig ut, men inte lådan, men sen ser de ju lite ut som kidneybönor. 
De ser moderna ut men det är lite konstigt. 
MIRYAM: om jag såg dem på någon skulle jag tänka att det var en businessman, jag 
associerar de andra med sport, den där associerar jag med affärer, men det behöver inte vara 
något negativt 
ISABELLA: jag tycker bragi är väldigt snygga ändå, jämfört med airpods, de är mer 
genomtänkt och mer cleant, inget som ser för udda ut 
BRYAN: Enda jag skulle klaga på lite är att själva laddningsdelen på hörluren är ganska 
blottad, alltså elektroniken här, sen skulle jag också tänka att de har en blank finish som är 
snygg, men jag tänker om man tappar dem så skulle de bli repiga. 
MIRYAM: Bragi är ju så cleana att de funkar till massa olika situationer rent stilmässigt. 
 
HÅLLBARHET 
OSMAN: Plastlådan till Bragi känns inte så jättehållbar, medan Plantronics känns lätta. 
MIRYAM: plantronics känns som att man bara kan slänga dem på väggen utan att de går 
sönder, medan bragi känns ömtålig 
OSMAN: Ja de där skulle jag inte slänga mot väggen. 
MIRYAM: kanske om bragi skulle vara i någon fodrad förpackning på något sätt 
BRYAN: Eller att de var gjorda i samma material som Plantronics, med gummi runt omkring. 
MIRYAM: Det kanske skulle påverka hur jag tolkar produkten, för nu ser det ju business ut i 
det fodralet 
MIRYAM: Plantronics tycker jag om för att de ser så enkla ut, man kan bara vika ihop dem 
och lägga i fickan, Jabra känns “tangley”. 
ISABELLA: Philips känns bara som att de kommer gå sönder, för att sladdarna är så tunna 
jämfört med de andra komponenterna den har. 
 
FRIHET 
OSMAN: För mig, iPhone-hörlurar känns begränsade på grund av sladden. Så jag tänkte 
frihet är så att man kan röra sig fritt. Då känns Bragi mest fria. 
MIRYAM: Jag tänkte så med faktiskt 
ISABELLA: Jag med. 
MIRYAM: Minst material möjligt tänkte jag är fria, och så tänkte jag minsta åtgärder 
möjliga, desto snabbare man kan komma åt vad man vill göra, desto mer fria. Och då var 
Bragi inte friaste, de var lite krångliga (två tankar på ordet frihet). Jag tror att de ändå vinner i 
frihet, men det blir liksom mer “fidgety” när man inte fattar vad man ska göra, så det är också 
på nåt sätt inte fritt. 
BRYAN: Bragi känns som de är mest fria att ha på sig, men sen när man ska använda dem så 
måste man antingen ta fram mobilen eller vara duktig med swipen, och då kanske de inte är 
så fria. Då tänker jag att Jabra Coach. Man har dem runt halsen, och så kan man höja och 
sänka och har en knapp till annat. Så jag känner att frihetsmässigt så skulle de vara lite bättre 
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för att man slipper hålla på. Den stora grejen är ändå hur känns det när de är på, och då skulle 
Bragi ändå vara bäst. 
 
LJUDISOLERING 
BRYAN: Isolering var Jabra och Bragi bäst. 
OSMAN: (pekar på Jabra och Plantronics)  
ISABELLA: jag tycker Bragi och Jabra är bäst 
OSMAN: Jag tycker ändå att Bragi var ganska isolerande, förutom när man rörde öronen. 
 
Hur viktigt tycker ni att ljudisolering är? 
ISABELLA: Jag vill hellre kunna höra omgivningen känner jag. Ofta sätter jag på tillräckligt 
hög musik för att inte störa mig på omgivningen. Jag tycker nästan att det är obehagligt om 
jag inte hör någonting, speciellt om jag är på stan så vill jag ändå ha koll på vad som händer 
omkring mig. Så inte för mycket, men lite. 
ISABELLA: Jag tyckte transparency mode var lite konstig, jag hörde min röst jättetydligt, 
och sen så kändes det onaturligt, men bra tanke. 
 
IDENTITET 
OSMAN: Jag tycker Plantronics för att jag tyckte att de såg annorlunda ut, aldrig sett såhär 
tjock sladd på hörlurar förut, både jämfört med de andra här men också hörlurar generellt. 
Jabra kan jag ändå se likheten med mina vanliga iPhone-lurar medan den här känns ändå 
“purpose-built” på något sätt. 
BRYAN: Jag skulle säga att om det var någon som stod ut, visst vi har snackat om de här 
jättemycket, men om vi snackar om identitet som jag tolkar det som står ut, så tycker jag att 
de andra är tre stycken sporthörlurar som har varsin liten gimmick. Jabra har pulsmätare och 
appen, för det mesta för mig är det sporthörlurar som ska vara ganska hållbara och ser okej 
ut, medan Bragi känns som nåt helt annat. De har tagit bort sladdarna. De andra tre känns 
ganska mycket samma sak med små förändringar för att det är det som är beskrivningen, 
medan de här har man tagit bort sladden och försökt få nånting som man kan tänka sig ha på 
sig hela dagen som livsstil. Om man skulle säga identitet så är det ändå de som gör något 
annorlunda. 
ISABELLA: Mm. Dels tänkte jag på vilken som stack ut, och dels tänkte jag designmässigt 
om de talar till någon specifik målgrupp. Då tyckte jag fortfarande att Bragi hade bäst 
identitet för båda tolkningarna. 
 
Vad tror ni om att behandla det som en livsstil? 
OSMAN: De är ju fett dyra, så jag tänker att det är ju i och för sig bra 
BRYAN: Ska du sälja nånting så ska du sälja nånting för de pengarna. Så då kanske man 
vaknar och börjar dagen med sina Bragi Dash. 
 
 
 

10 



Kan ni tänka er att adoptera den sortens livsstil? Kanske inte idag, men nån dag? 
BRYAN: Visst, om de klarar av att göra allt som man vill göra under en dag. Jabra är ju 
tydliga sporthörlurar, så de kanske inte har jättebra ljud men de håller när man tränar. Om 
Bragi tar samtal bra och har jättebra ljud och ändå håller bra när man tränar ser jag ingen 
anledning att inte göra det. För då funkar det för det mesta man har under en dag. 
 
Hur skulle ni förvara de här hörlurarna om ni hade dem? 
ISABELLA: Bragi hade man behållit i boxen och försökt liksom att skydda dem med sitt liv, 
eftersom de är så dyra. Men de med sladd hade jag bara gjort som jag brukar och knyckla 
ihop dem och lägga i fickan 
ISABELLA: Jag skulle vara försiktigare med Bragi än de med sladd, även om sladden är där 
hörlurar oftast går sönder. Jag tänker mest på designen, på något sätt så känns Bragi mer 
ömtålig. Att dels så känns det som att gummiproppen kommer åka av väldigt lätt, det kanske 
de inte gör (men känns som det), också själva ytan, att den blänker. Lite glasaktigt, att det kan 
bli repigt, den blottade ytan som ligger mot örat 
BRYAN: Jag skulle nästan vara rädd att de är för tunga för att ramla på ett sätt så att de går 
sönder. Insekter kan ju ramla från vilken höjd som helst för att de väger för lite för att bli 
skadade, men de här känns som att skulle krossas direkt, och så är det massa teknologi i den 
som får den att kännas mer ömtåligt. Just för att alla de här är Bluetooth skulle jag tänka mig 
att jag förvarar dem på laddaren, vid datorn eller nåt, alltså att de alltid är inkopplade till 
någon laddare. Sen skulle jag vara mer försiktig med Bragi för att jag skulle vara orolig att 
ena försvann, de andra är svårare att tappa bort. 
BRYAN: Appen i Jabra tyckte jag var bra, bra att man kan bygga ihop sitt egna träningspass. 
Det hade varit bra om det fanns något sätt att ladda ner pass, laddar ner övningar i appen, så 
inte bara det som är i appen. 
OSMAN: Zlatans övningar kanske, hehe… he... 
 
Vad tycker du är viktigast för oss att ta med oss i vårt projektarbete? 
MIRYAM: Frågan med frihet, om ni ska tillverka sporthörlurar, så att man knappt känner av 
att man har på sig någonting. Jag tycker att en av mina största problem är att det alltid är 
krångligt att sätta på sporthörlurar, att det är obekvämt, jättemånga olika. Så komfort är också 
viktigt. 
ISABELLA: Jag tycker enkelheten och hållbarheten är viktigast för just sporthörlurar. 
OSMAN: Jag tänker att det skulle vara nice att kunna ha på sig hörlurarna överallt, för 
Plantronics till exempel, när man springer så är det okej, men om man går runt med dem på 
skolan så vore det lite… Men också att det ska vara lätt att använda, alla knapparna och 
speciellt Bragi var svåra att fatta. Jag skulle helst att en knapp har en funktion, istället för att 
ha många funktioner på samma knapp. Jag skulle kunna komma ihåg nån kombination, men 
om det är för många olika saker är det jobbigt. Man fick ingen feedback av det man gjorde, 
när jag stoppade in dem i öronen pep dem till, men jag visste inte om jag skulle göra 
någonting. 
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Är det något vi har missat som ni tycker att vi borde tagit upp? 
OSMAN: Jag tänker laddningen, hur lätt det är att synka grejerna. 
ISABELLA: Ja, för det fick man inte testa i och med att de redan var parkopplade, synkade 
som i att ansluta med BT. Plantronics tog typ tre minuter att koppla ihop. Nån sekund skulle 
vara rimlig tid. 
BRYAN: För mig känns det som att om man ansluter en gång så blir det mycket lättare sen, 
så för mig skulle det vara viktigare att, okej visst det kan ta 5 minuter första gången men det 
ska gå på en gång efter det. Man accepterar ju en viss inlärningskurva vad gäller knappar och 
anslutning, sen vill man att det ska funka. 
ISABELLA: Mmm. 
OSMAN: Kan man spara kanske, så att man kan hoppa mellan datorn och mobilen, det skulle 
vara nice. Datormöss har ju så, att man kan ha de kopplade till två datorer samtidigt. 
BRYAN: Det skulle vara häftigt att ha en Bluetooth-hörlur som man kan ha kvar mobilen i 
skåpet på gymmet så kan man styra allting, play/pause. För då kan man egentligen vara fri, 
bara ha på sig hörlurarna och dumpa allt annat. 
OSMAN: Kan man ta samtal med Bragi också? (Ja det kan man) 
BRYAN: Helst skulle man slippa ha mobilen alls, och då är det bra att man kan ha alla låtar i 
hörlurarna som på Bragi, men man ska ju kunna ta samtal också.  
 
Har eran åsikt förändrats efter diskussionens gång? 
BRYAN: Jag märkte inte magnetdelen på Philips, men samtidigt skulle jag ändå vilja ha 
hörlurar med så lite delar som möjligt. Jag skulle föredra såna här Plantronics, men jag har 
ganska små öron så de brukar sitta löst på mig. On ear-lurar brukar man ändå kunna justera, 
men inte de här. 
OSMAN: Kan man inte få ett “bältklipp” till Bragis laddningslåda? När man är ute och 
springer, eller man kanske lämnar lådan hemma. 
 
Vilka hörlurar är bästa valet för aktiv användning? 
BRYAN: Jag skulle välja Jabra. 
ISABELLA: Jag skulle också välja Jabra. 
OSMAN: Jag tycker att det står mellan Jabra och Plantronics, jag väljer nog Jabra mest för 
kontrollerna på sladden. 
ISABELLA: Det är mest för att jag har några frågor angående Bragi, för ni sa att räckvidden 
inte va något bra, men jag tror att jag skulle välja Jabra faktiskt 
 
Vilka hörlurar är bästa valet för vanlig användning? 
ISABELLA: Jag skulle säga Bragi. 
OSMAN: Jag med, men igen, räckvidden. 
BRYAN: Jag vet inte, om jag tänker vanlig användning, syftet med sporthörlurar är den här 
friheten som man vill ha. Vid vanlig användning skulle jag nog köra på vanliga hörlurar med 
sladd så man inte behöver tänka på batterier, och ljudkvaliteten brukar också vara ganska bra. 
När man har på sig hörlurar på stan till exempel, det är inte jätteviktigt för mig att kunna höja 
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och sänka på lurarna utan man kan ta fram mobilen då. Trassel är inte heller ett större 
problem. Vanlig användning skulle jag nog välja den med bäst ljud, och det är nog Jabra. 
 
Vilka hörlurar skulle ni ta hem om ni fick? 
MIRYAM: Bragi Dash. Jag är nyfiken på dem, jag tycker att de ser futuristiska ut, de andra 
ser lite tråkiga ut. Inte för att jag tycker att de är mest hållbara, men jag är mest nyfiken på 
dem. Tycker att de har mest identitet så som jag tolkade det. 
BRYAN: (pekar på Bragi) 
ISABELLA: (pekar på Bragi) 
OSMAN: (pekar på Bragi) 
OSMAN: För att de kostar mycket, nä men jag vet inte, men de känns coolast. Men sen vet 
jag inte om jag skulle använda dem. Jag kanske skulle ta hem dem, använda dem i 2-3 dagar 
och sen lagt dem på hyllan. 
ISABELLA: Jag tycker som Fatima, att de verkar spännande och verkligen sticker ut. Det 
vore kul att testa och använda dem, och se om de är bra nog för en själv. De är ju väldigt 
speciella, de andra kan man ju tänka sig hur de funkar, och sen tycker jag att de är snyggast 
också. 
BRYAN: Bragi känns som de har flera användningsområden, de andra är liksom 
neon-färgade och känns väldigt sportiga. Kanske under dagen vill man ha något som är lite 
mer diskreta, då är såna små svarta hörlurar utan sladd bäst. 
LINNÉA: Du sa att de bästa valet vid vanlig användning och vid sport var Jabra, men ändå 
skulle du vilja ta med Bragi hem? 
BRYAN: Asså de här skulle jag nog ta hem för att de ser bäst ut om man tänker så, men 
fördelarna som man får utav att ha de där för vanlig användning tror jag inte är så värda att 
man struntar i att ha vanliga hörlurar. Friheten som man får är inte jättestor skillnad från 
Jabra, och samtidigt kan du höja och sänka volymen på dem mycket lättare än på Bragi. Men 
sen så oavsett kanske man tar sladden ändå för att det inte är så jobbigt att ha det när man 
ändå bara går. Så ja, vanlig användning skulle också vara Jabra men jag skulle ändå vilja ta 
hem Bragi. Då är det saker som design och så som spelar roll. 
 
Meeting transcript: Focus group B 
Focus group B consisted of Samir, Anna, Josefin and Henrik. 
 
SAMIR: Coola produkter, en av dem stack ut lite mer än de andra. 
 
Hur skulle ni lösa förvaring när det gäller de här hörlurarna? 
ANNA: Påsar till solglasögon till exempel brukar jag aldrig använda, känns inte så lyxigt. 
JOSEFIN: Påsen till Philips var inte vadderad, om den var det så skulle jag kanske använda 
den, men nu hade den en massa små hål i. 
SAMIR: Skulle jag ha en väska med mig, då skulle jag nog ta med mig fodralet, men annars 
skulle jag nog bara slänga in i jackan. 
HENRIK: Ja precis, det där caset skulle inte få plats i jackfickan. 
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JOSEFIN: Typ första veckan kanske. 
ANNA: Påsen är inte direkt bättre än att ha den i en ficka, det är så mjukt. Kanske att det inte 
blir smutsigt.  
HENRIK: Skulle man ha äggen (Bragi) direkt i fickan? Kan inte riktigt tänka mig hur man 
ska förvara dem, asken är lite tung. 
ANNA: Jag såg dem som geishakulor. 
SAMIR: Jag skulle inte ha fodralet alls, jag skulle ladda dem innan. 
ANNA: Jag hade ändå gillat att ha en påse till plupparna, för annars kan man tappa bort dem. 
HENRIK: Hur små är de? De här skulle jag definitivt tappa bort. 
SAMIR: Eller hur, man tar ut nycklarna eller nåt, så åker ena pluppen ut och så hittar man 
aldrig dem. 
JOSEFIN: De känns ganska ömtåliga om man skulle tappa dem i golvet, för att de är liksom 
tunga. Om de var lättare skulle det inte vara lika mycket kraft. 
ANNA: Jag känner att tekniken i hörluren är så liten, så de känns skörare, Jabra kan man 
tappa hur många gånger som helst. 
JOSEFIN: Jabra har liksom gummi runt sig och de är lätta. 
SAMIR: Jag skulle säga att Plantronics verkar stabilast. 
HENRIK: Plantronics var inte bekväma att ha på sig. 
ANNA: De var nog bekvämast för mig. 
SAMIR: Jag tycker att det var bra isolering på dem, trots att de inte var in-ear i kanalen 
liksom. Jag brukar ha jättesvårt med att hitta hörlurar som passar, jag har on ear annars. 
 
Är det några funktioner ni tycker stack ut? 
HENRIK: Ja, noise transparency på Bragi var ju lite coolt, men det var lite obehagligt, lite 
gällt, distant ljud 
ANNA: Det blir lite mycket. Hade gärna haft typ 50% av det. 
 
BRAGI DASH 
HENRIK: Bragi kändes lite som en Kickstarter-produkt, med sexiga renderingar och sen så är 
det inte så mycket i den. Jag skulle köpa den och ha värsta höga förväntningarna och sen så är 
tekniken lite opålitlig. 
JOSEFIN: Det där med pulsen liksom, hur var det? Den började på 50, sen gick den upp till 
160 och sen ner igen. Så jag litar inte riktigt på det. 
ANNA: Jag tyckte att Bragi var jättesvår att röra sig i. Touchen reagerade på håret eller på 
mina öron när jag rörde mig. 
HENRIK: Jag tyckte de var tunga. 
JOSEFIN: Jag med. 
ANNA: Jag tyckte de var förhållandevis lätta. 
SAMIR: Jag tycker att de var normala. 
HENRIK: Jag vet inte om det är ett problem, samtidigt har jag märkt ut dem som lite av mina 
favoriter, de var så pass coola men det fanns störningsmoment. De satt väldigt bra, lika bra 
som Jabra men inte lika påträngande. Jabra känns som en alien som tränger sig in i örat. 
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KOMFORT 
SAMIR: Jag tycker att Bragi och Plantronics var sköna. Det som var jobbigt med Plantronics 
var sladden, det var inte jättejobbigt nu men jag kan tänka mig att det kan bli jobbigt att 
springa med dem. Eller om man har långt hår, jag vet inte hur man skulle göra. 
JOSEFIN: Jag tyckte om Bragi och Philips, Philips var svåra att få i, men när de väl satt i så 
var de bra 
HENRIK: Philips känns som att det är mer sladd än de andra på nåt sätt. 
JOSEFIN: De hade tunnare sladd så att de trasslade ihop sig mera. 
ANNA: Magnetiska delen på sladden var så himla stor. 
HENRIK: Skönt att de inte slår emot nacken när man använder magneten ändå. 
JOSEFIN: Det som var bra med att ha Bluetooth-grejen där bak var att hörlurarna blev lättare 
och mindre. Typ Jabra gillade jag inte att man har en knapp på örondelen så om man ska 
trycka på en knapp så trycker man in dem ännu mer i örat, det var riktigt irriterande. Bragi 
hade ju swipe istället, men jag lyckades inte få igång det. Men konceptet är bättre, då behöver 
man inte liksom trycka lika hårt. 
 
ANVÄNDARVÄNLIGHET 
HENRIK: De mest användarvänliga borde vara de enklaste egentligen, och det vore väl 
Philips. Enklast som i inga konstigheter, så igenkänningsfaktorn. 
ANNA: Håller med. 
HENRIK: Men samtidigt vet jag inte, de andra har kanske fler funktioner men man vänjer sig 
efter kanske två dagar. 
ANNA: Jag tyckte ändå om att man bara hade tre knappar som man använde till fullo. Men 
du har ändå rätt att man känner igen, det blir enklare då. 
JOSEFIN: På Plantronics så hade jag problem ibland med att blanda ihop knapparna, de var 
på båda sidor och en var för att hoppa fram i låtarna och en för att pausa.  
HENRIK: Jag känner att det var hundra olika funktioner på knapparna på Plantronics.  
SAMIR: Jag tyckte att Bragi var faktiskt mest användarvänliga. Det är klart att i första hand 
man kanske inte fattar hur de funkar, men har man instruktioner och läser dem så fattar man 
ju. Jag fattade ganska fort att man swipar fram och tillbaka för att höja eller sänka. 
ANNA: Jag tyckte att det var opålitligt, jag försökte swipa fem gånger och det hände 
ingenting, sen tog jag inte ens på hörlurarna och då hände det något. Jag tyckte touchen var 
jätteopålitlig, jag vill ha en knapp så att man vet vad som händer. 
SAMIR: Jag tycker Bragi var mest användarvänliga, men funktionaliteten var ju keff, det 
buggade rätt mycket och det var inte nice men utöver det så var det ganska lätt att bara swipe. 
HENRIK: Det kan ju få vara touch, men gärna touchknappar. Jag gillar att ett ställe har en 
funktion, och inte göra rörelser. Men det klart, taktil feedback är ju ännu bättre. 
ANNA: Jag hade problem i och med att de inte sitter så perfekt så var man ofta tvungen att 
trycka tillbaka dem i örat, och då kommer man ju åt touchen. En knapp måste man ändå 
trycka på för att det ska hända nåt. 
SAMIR: Då kan man ju ha något som avaktiverar funktionerna, så att man kan sätta på sig 
hörlurarna. 
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DESIGN 
SAMIR: Utseende tänker jag. 
ANNA: Jag tycker också att det ska förmedla funktionen. Plantronics var grå på utsidan och 
svart på insidan, så då vet man vad som ska vara mot nacken. 
HENRIK: Jag håller med. Bragi har bäst design om man tänker snyggast, men de förmedlar 
inte sport, det här skulle kunna vara jätteömtåliga grejer. De förmedlar ju lyxig futurism. 
SAMIR: Lite Säpo. 
JOSEFIN: Jag tycker Plantronics ser riktigt sportiga ut. 
SAMIR: Den tycker jag också faktiskt, den var mest sportig. Det är bra. Men det behöver inte 
alltid vara så. Bara för att det är sportigt så behöver det inte se sportigt ut. Bara de har rätt 
funktioner. 
HENRIK: Jag tycker den är lite ful faktiskt, den är för lång. 
JOSEFIN: Jag skulle vilja att man kan justera dem där bak i nacken. 
ANNA: Den låg styvt i nacken, men jag upplevde det som att de andra med sladdar hängde i 
nacken istället, och det störde i nacken istället för att det hängde. 
HENRIK: Ja så då vill man att sladden ska vara lättare kanske. 
JOSEFIN: Plantronics hade också knappar på snäckan, men de var inte lika hårda att trycka 
på, som Jabra, det här hade jag inget problem med 
ANNA: Jag hade problemet för att jag upplevde att jag var tvungen att trycka på en viss del 
och inte bara mitt på knappen. Det känns som om jag trycker här nere så känns det inte som 
att det händer nånting, lite dålig taktilitet i de här.  
JOSEFIN: Det kändes som att de små knapparna krävdes att man tryckte lite hårdare på. 
 
FRIHET 
HENRIK: Jag tänkt på hur mycket det begränsar mina rörelser. 
JOSEFIN: Jag tänker hur mycket man känner att de finns där. 
HENRIK: Jabra och Bragi tycker jag var bra. 
ANNA: Plantronics. 
JOSEFIN: Philips. 
SAMIR: Bragi och Plantronics, det var de två. Philips var jobbig för om man har långt hår 
eller jag vet inte, men den här pluppen speciellt. 
JOSEFIN: Philips var jättesvår att sätta in tyckte jag, men när den väl var inne så satt den bra. 
ANNA: Jag kände att klumpen var så himla tung och den kändes verkligen i nacken, och vill 
man inte det så var man tvungen att sätta fast den i kläderna, och då förlorar man frihet tänker 
jag. Jag vill ha möjligheten att inte behöva sätta fast dem. 
HENRIK: Jag testade aldrig utan klämman, jag gillade den, men det blir liksom ett måste. 
SAMIR: Men Bragi är mest frihet, utan sladd och så. 
HENRIK: Men det är också en begränsning när man tänker att “Oj, tänk om jag tappar en”, 
då känns de ömtåliga. 
ANNA: Jag skulle inte göra volter i Bragi, då försvinner en av dem. Medan den här, jag tror 
inte den skulle trilla av. 
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HENRIK: Nä, de andra känns säkrare, just för att de inte sitter ihop med varandra. De känns 
tunga och bräckligare. Det är klart att om den hade varit lite mer matt eller av gummi så 
känns det som att de skulle tåla mer, även fast det kanske inte stämmer. 
ANNA: Faktiskt bara en liten gummirand hade gjort jättestor skillnad. 
 
LJUDISOLERING 
HENRIK: Jabra hade bäst känner jag. Jag tycker det är viktigt, men jag tycker inte att det är 
hög prio, jag springer ju i stan och då är det ju livsfarligt. Bragi har en bra lösning att de 
släpper in ljud, men att de isolerar bra samtidigt. 
ANNA: Jag har lite problem för att Jabra täcker ju bort så mycket, men då kommer det in ljud 
från sladden istället, det rispar i sladden och kommer in i örat. Jag satte att de hade dålig 
ljudisolering bara för det. 
JOSEFIN: Jag tycker Plantronics och Bragi. 
SAMIR: Jag tyckte Jabra var bra. 
ANNA: Bragi och Plantronics tyckte jag också. 
HENRIK: Ser att det är en USB-symbol på Jabra, men jag vill inte försöka få loss 
gummidelen för att jag är rädd att jag kommer ta sönder den. Men det är imponerande hur 
lätta de har fått dem med sändare och batteri och allt. 
 
IDENTITET 
HENRIK: De lurarna jag skulle berätta om är Bragi, de har en tydlig design, futuristiska, men 
inte sportiga. Jag kan tänka mig att de skulle finnas hos Christoffer Teye. Han känns väldigt 
trendmedveten och lyssnar mycket på vad folk på internet säger..  
ANNA: Jag tänkte mer att de skulle vara på ett jättefancy ställe, ett jättefancy rum du går till 
för att ha egentid när du är jätterik. Att ha dem gömma i ett dolt vackert skrin, extremt lyxigt 
tycker jag. Man tar på sig dem och sätter sig ner och njuter.  
JOSEFIN: Jag får lite office-feeling, nån som är påväg till jobbet. Lite kontor/businessman. 
SAMIR: Jag tänker som handsfree är Bragi skitbra, om man kan släppa in ljudet utifrån när 
man pratar i telefon. Oftast när jag har mina on-ear, de täcker ju väldigt mycket av ljudet så 
ibland kan jag skrika väldigt högt när jag pratar utan att märka det. 
HENRIK: Jag vill inte säga att Bragi har bäst identitet, jag tycker att de har tydligast identitet. 
Jag tycker att Jabra har bäst identitet för sammanhanget. 
SAMIR: Jag tycker nog Plantronics ser bäst ut för sammanhanget, dels för att man är van 
med att se såna för sport, men också för att de har en lite tjockare gummidel istället för sladd. 
(Alla pekar på Philips för sämst identitet) 
HENRIK: Det känns som att de är 100 kronors billiga lurar. 
 
Vilka hörlurar är bästa valet för aktiv användning? 
SAMIR: Jag skulle säga Plantronics. 
ANNA: Plantronics. 
HENRIK: Jabra. 
JOSEFIN: Plantronics. 
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Vilka hörlurar är bästa valet för vanlig användning? 
HENRIK, OSMAN, JOSEFIN: Bragi. 
ANNA: Jag funderar på någon av de här, men jag tycker mest om in ears som inte går in i 
öronkanalen, och Bragi skulle jag bara tappa bort på en gång. Jag tar Plantronics.  
HENRIK: Jag kom på en grej, om man skulle ha en magnetgrej utan batteri som man bara 
kunde ha i fickan som förvaring, pytteliten bara, lite mjuk. Så att man inte tappar bort sina 
Bragi. 
HENRIK: De säljer alltså högra och vänstra öronen separat på hemsidan också, ifall man 
tappar bort ena. Bara det är lite av ett dåligt tecken. 
ANNA: Synd att de inte ger ifrån sig ljud om man tappar bort dem. 
ANNA: De påminner om min gamla MP3-spelare. Ger samma känsla. Den var liten, svart 
och hade en yta av glas. 
 
Vilka hörlurar skulle ni ta hem om ni fick? 
JOSEFIN: De där äggen för de är coola. 
HENRIK: Ja, äggen, för att skryta. 
ANNA: För mig är det väl Plantronics, men sen när jag hörde om det här med Jabras “Find 
my headphones” blev jag lite sugen, men jag fattar inte appen så det blir nog Plantronics. 
SAMIR: Bragi. 
HENRIK: För att de är coola, men även funktionerna. Om du frågar vilken jag skulle gå ut 
och springa med så skulle jag inte tycka att de var tillräckligt tåliga för det. 
SAMIR: Jag tänker att jag kommer ha dem i duschen, för de var ju vattentåliga. 
 
Av det som vi diskuterat idag, vad tycker ni är viktigast för oss två att ta med i vårt 
projekt? 
HENRIK: Risken är ju att man gör en för komplicerad produkt. Funktioner och formen. 
SAMIR: Det beror på er nisch. 
ANNA: Oavsett vem ni nischar ser alla olika ut i öronen. 
JOSEFIN: Det är svårt att göra alla nöjda, allas öron passar olika hörlurar. 
SAMIR: Om ni tänker sport så tycker jag att funktionalitet överväger design. Jag skulle säga 
att ni ska fokusera på det för det finns en massa andra som är high tech och så som funkar 
bättre för vardagen. Att de ska vara smidiga att få på sig, och att de inte glider ut. Det finns 
tusen olika klockor och appar för att räkna ut hur mycket du ska ta i knäböj eller din puls  till 
exempel som är mycket bättre. Och riktiga träningsfreaks kommer ändå inte använda såna 
funktioner, de använder riktiga pulsmätare. Så jag skulle säga att de funktionerna inte väger 
så mycket, jag skulle säga att bekvämlighet, att de sitter bra, är viktigare. 
 
Om ni skulle sätta ihop er perfekta sporthörlur, hur hade de sett ut? 
SAMIR: Trådlösa, ingen BT tänker jag, att man slipper koppla det till telefonen.  
ANNA: Jag tyckte Bragi var himla sköna, jag hade gärna haft den formen på en mer sportig.  
HENRIK: Det känns som att på utsidan så är det någon businessman som skulle ha på sig 
dem. Det ser ut som att de har aktiv brusreducering, men det har de inte. Och det älskar man 

18 



ju på flygplan. Om man är rädd för teknik så kommer man nog inte köpa dem, det kan vara 
lite läskigt att ha de här elektriska delarna i direkt kontakt med örat när man stoppar in dem. 
JOSEFIN: Ja de ser lite läskiga ut. 
HENRIK: De har ett basbrus när man har på sig dem men inte har på något, lite behagligt 
brus. 
ANNA: Ja, det är ju smart.  
ANNA: Bra att man kan lyssna tillsammans med Bragi, en hörlur var. Det hade varit bra om 
man kunde koppla ihop dem med ett band om man ville. 
JOSEFIN: Typ klicka in dem i ett band, valbart. 
HENRIK: Rent praktiskt så skulle jag lämna asken hemma inkopplad i väggen, så skulle jag 
plocka ur snäckorna när jag använder dem och stoppa tillbaka dem när jag är klar. Att de 
alltid är fulladdade och i värsta fall ta med asken. 
 
Är det nåt vi har missat att fråga som ni tycker är viktigt? 
ANNA: Jag tänkte på en sak, jag hade gärna velat ha tydligare knappar, vad de betyder. 
Skriva lite diskret vad de ska användas till. 
SAMIR: Här har de gjort det på Jabra, men det är lite dumt att de gjort sport-ikonen på den 
gula delen när knappen är nån annanstans, det är lite knappformat också så man tror att man 
ska trycka där. 
HENRIK: Det är lite dumt att den skryter med funktioner, det är redan så begränsat med plats 
så att man skulle få ett överflöd av information.  
 
Product score results 
The product scores are presented in the following graphs. Each project participant was 
assigned a color; Josefin is yellow, Miryam is peach, Bryan is red, Anna is purple, Osman is 
light green, Henrik is dark green, Samir is dark blue and Isabella is light blue. 
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Note: Bryan intentionally left Identity scores blank. 
 
Additional notes 
Comments made by the project participants on their questionnaire papers are presented here. 
 
Bragi Dash 
Anna 

- Stilrena, lyxiga 
- Svår touch, håret/örat “kommer åt”, svåra kommandon 
- Lätta att tappa och tappa bort 
- Sitter förvånansvärt bra 
- Exklusivt 
- Ska jag rätta till den kommer jag åt touchen 
- Kan trilla ut när man använder touchen 
- Halkar ut om jag lutar mig fram 
- Vilken är höger/vänster 

 
Henrik 

- Ser ut som futuristisk sexleksak 
- Lyxig 
- Står inte L/R 
- Sci-fi känsla 
- Sitter bra utan att gräva in i örat 
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- Audio transparency bra idé, funkar men obehagligt, diskantigt ljud 
- Musiken hackar (Tyvärr! Påverkar kvalitetskänslan), fungerar bra i höger met AT på 
- Bra batteriask, snygg app 
- Kliar i örat 

 
Isabella 

- Märks knappt att man har dem på, känns dock som att de ska trilla ur 
- Förstår inte riktigt knapparna 
- Fattade inte riktigt att det var touch och swipe-funktioner 

 
Josefin 

- Sköna men lite tunga 
- Fint ljus, ser enkla men coola ut 
- Går de sönder om man tappar dem? 
- Läskigt att höra sin egen röst 
- Känns konstigt med sensorerna, funkar de om det blir fuktigt? 

 
Miryam 

- De bara är i örat men känns som att de kommer att ramla ut 
- Transparency funktion oklar 
- Står ej höger och vänster, störigt 

 
Osman 

- R/L? 
 
Samir 

- L/R är otydligt 
- En av hörlurarna lyser grönt men den andra inte (På eller inte?) 
- Hur funkar det med touch när man har svettiga händer t.ex. på gym? 
- Det finns risk att en av hörlurarna försvinner 
- Gillar fodralet/laddstationen 
- Ljudet hackar vid avstånd på ca 2 m 

 
Plantronics BackBeat Fit 
Anna 

- Sitter bra men verkar inte passa öronen 
- Oklart vilka kommandon som gäller 
- Hur förvaras de på bästa sätt? 
- Tydligt vad som är in- och utsida 
- Sportig, neutral design 
- Bra frihet, sitter bra, snuddar nacken ibland 
- Tydlig design skulle nog känna starkare om jag kände igen märket 
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- Måste trycka snett, inte uppenbart vilken som är på-knapp 
- Tror att man ska släppa när den säger “Power on” 
- Krångliga att trä över örat 
- Förstår inte hur “flärparna” ska hjälpa riktigt, lite obekväma dessutom 
- Ljudet “hoppar” mellan ljudnivå-stegen 
- Smart justering av ljudnivå, men svår att lista ut, hade hellre haft två “pluppar” 
- Bra att den minns mobilen 

 
Henrik 

- Ser lustig ut, “long cat” 
- Sitter inte bra, byglar/sladd för styva 
- Samma knapp för höja sänka inte bra 
- För många funktioner på knapparna, inte så intuitiv 
- Testets sämsta lur 

 
Isabella 

- Känns väldigt robusta (inga lösa delar som lätt åker av) 
- Svåra att använda, men sitter helt okej när de väl sitter som de ska 
- Knappar för små och ointuitiva (för att parkoppla och sätta på/av) 

 
Josefin 

- Inte så sköna 
- Svåra att slå på 
- Blandar ihop knapparna 
- Roliga 
- Känns stabila 
- Hur transporterar man dem? 

 
Miryam 

- Helt okej, lite stel och jobbig att sätta på 
- Mufflig ljud 
- Jobbiga på baksidan 
- Tyckte om dem minst överlag 

 
Samir 

- Sportigt utseende, clean! 
- Verkar kunna tåla svett/vätska 
- Oklart hur man höjer/sänker 
- Ej isolerande 
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Jabra Sport Coach 
Anna 

- Känns alldeles för stora, svåra att justera 
- Fattade inte var knappen vid örat var, trodde det var den gula utbuktningen 
- Snygga, kanske lite väl sci-fi 
- Kommer massa ljud från sladden, annars bra 
- Tydlig design men liknar inget jag sett innan 
- Appen funkade inte för mig, fick ingen feedback 
- Vill ha mindre vingar 

 
Henrik 

- Ser inte L/R på lurarna 
- Lite stora, men sitter som gjutna! 
- Avancerad form gjorde det svårt att se hur den ska sitta, men kändes självklart i örat 
- Kul app! Vet dock inte om jag skulle använda den (märklig brittisk rökröst) 
- Isolerar för mycket för löpträning i stadsmiljö 
- Kvalitetskänsla 

 
Isabella 

- Känns för stora för mina öron 
 
Josefin 

- Sitter inte alls bra i örat 
- Inte skönt att trycka på knappar som sitter på örat 
- Appen var inte så lätt 
- Jag gillar formen på knappen, och höj/sänk knappen 
- De håller på att trilla ur 
- De passar inte mina öron så inte så bra isolering 
- Varför har man pass som inte hör till musiken? 

 
Miryam 

- Gillar ej hur de känns i örat 
- Känns som att de kommer att ramla ur 
- Lite krånglig 

 
Samir 

- Gillar appen och funktionerna 
- Bra isolering 
- Jobba på designen 
- Helt okej ljud! 
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PHILIPS SHQ7900 
Anna 

- Tydliga knappar, gillar att de bara är 3 
- Klumpig, maskulin 
- Sladdarna känns lite tunna och oskyddade i skorvor 
- Klumpen är störig 
- Känns lite rörig 
- Inget gummifäste med vingar som passar, alla för stora 
- De utan lossnar lätt 
- Plupparna svåra att få på, oklart vilket håll och vilket öra 
- “Klumpen” tung, bättre med magnet 
- Tappar lätt magneten 
- Vad fan gör “klumpen”? 

 
Henrik 

- Ser ut som och sitter som en billig bygel-sportlur 
- Vad vid att ha kontrollerna på andra sidan 
- “Standard”-känsla 
- Magneten bra idé, men gör inte världens skillnad 
- Känns som att all musik läcker ut 

 
Isabella 

- Svåra att sätta på sig 
 
Josefin 

- Det är svårt att trycka på +/-/paus, sitter väldigt högt upp 
- Svåra att sätta in, speciellt med glasögon, insåg nu att man kan byta 
- Lätt att tappa bort magnetsaken 
- De är lätta och känns knappt 
- De sitter inte så bra i mitt öra 
- Ganska tråkig design 

 
Miryam 

- Skön magnetgrej men lite jobbig att hålla koll på 
 
Samir 

- Tråden är jobbig 
- Funkar inte bra med långt hår 
- Öronspinngrejen är obekväm och hörlurarna isolerar inte bra 
- Låter som att man ringer någon när man stänger av 
- Inte bra ljud tyvärr (ingen bas) 
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Appendix 8: 6-3-5 method results 
This appendix contains the results of the idea generation conducted using the 6-3-5 method. 
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Appendix 9: Mind map
The mind map was made in collaboration with Karin Nybacka. The method helped to gain an overview over 
points of exploration during concept generation.



Appendix 10: How-To’s
The first timeline is focused on the company’s perspective of production, while the second timeline is 
concentrated on the interaction between a user and their product during everyday use.

Designers Manufacturers Sales persons User

•	 Offer	something	different
•	 Convey	premium
•	 Make	sure	all	components	fit
•	 Ensure	fit

•	 Attract	potential	customers
•	 Set	an	acceptable	price

Morning ritual Commute Exercise Interaction Night ritual

•	 Find	the	earphones
•	 Turn	them	on
•	 Connect	with	phone

•	 Be	aware	of	surroundings
•	 Store	on	the	go
•	 Not	lose	the	earphones

•	 Handle	sweat
•	 Collect	data
•	 Use	data

•	 Interact	with	phone
•	 Handle	phone	calls
•	 skip	song
•	 select	song
•	 Change	volume

•	 Place	/	store	the	
earphones

•	 Charge	the	earphones
•	 Turn	them	off
•	 Know	when	to	charge	the	

earphones



FÖRE UNDER TRÄNING KVÄLL

AKTIVITETER

PAINS

GAINS

BEHOV

Appendix 11: Customer journey
The customer journey was made in collaboration with Karin Nybacka. The method helped to gain insight 
into the stages a typical user experiences during the day.

Planera 
träning

Hitta 
lurarna

Svårt att 
hålla reda 
på vad jag 
ska träna

Skönt att 
äntligen ha 

en plan

Vill träna
Avnjuta 
musik/
podd

Vill veta 
batteri-

nivå

Najs att 
lyssna på 

musik

Glömde 
ladda 

lurarna

Sätta på 
hörlurar

Gå till 
bussen

Hör inte 
viktig info

Åka
kollektivt

Hör
oljud

Medveten om 
omgivningen

Isolerad från 
omgivningen

Bli fysiskt 
medveten om 

prestation/
resultat

Vet inte 
var jag 

ska lägga 
lurarna

Ombyte

Svettas
mycket! 

Känns som 
jag presterar!

Hitta rätt 
musik till 

rätt
aktivitet

Oro att 
svettet 
förstör 

utrustning

Musiken 
boostar 

mig

Förberedelse 
inför träninge

Träning

Vila 
under 
träning

Kollar 
sociala 
medier

Jobbigt att 
hålla reda 
på mobilen

Multi-
tasking, 

känner mig 
effektiv

Vara
fokuserad

Hör oljud

Byta/
pausa

låt Träning

Stretching

Dusch

Ombyte

Samtal, ringa 
kompis/

kompis ringer

Svårt att 
växla 

samtal/
musik

Veta 
vem som 

ringer

Utnyttjar 
dötiden 

produktivt

Lyssna 
på ljud-
böcker

Beger 
mig till 
lunch

Snabbt bli 
tillgänglig

Vet inte 
var jag 

ska lägga 
lurarna

Lägga 
undan 
lurarna

Möter 
kompis

Känna 
trygghet 
i var/hur 

lurarna är

Återgå till 
ljudboken 
på samma 

ställe

Ta på mig 
hörlurarna 

igen

Beger 
mig 

hemåt

Ta av och 
lägga 
undan 
lurarna

Jobbigt 
att byta, 

Bluetooth 
= Bu-tooth

Byta från 
hörlur till 
högtalare

Ha en bra 
plats att 
lägga

lurarna på

Lättförstådd 
information

Rörde mig 
mycket idag, 
känner mig 

duktig!

Analysera 
dagens 
träning

Kolla
batterinivå Laddning 

inför
morgon-
dagen

Tryggt med 
laddade 
lurar tills 
imorgon



Appendix 12: Form exploration
This appendix contains photos of different physical studies done during the concept development to decide 
on solutions for each sub-system.

Four different placements for the 
earphones in the case, where the 
first alternative was chosen.

1 2 3 4

Clay was used to explore the 
physical form of the earphones.

Rapid prototyping was used to 
confirm the overall shape of the 
case and wristband.

Alternatives for design choices 
like the pattern of the wristband 
were explored, and sub-
systems such as the hinge and 
the connection point between 
the case and wristband were 
developed.



Appendix 13: Physical prototyping
This appendix contains a collage of the prototyping process of the final concept.

A mold of the wristband was 
made for silicone injection. The 
silicone was mixed with color 
pigment.

Silicone injection.

Drying.

The result of the silicone 
injection molding.



3D printing the parts.

The earphones in the case.

Painting the 3D printed parts.

All components pictured.



Exploded view.

Final result.
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