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Sammanfattning 
 

Denna rapport behandlar problematiken kring skapandet av ljud för interaktiva 
gränssnitt placerade i en offentlig miljö - vilken typ av ljud som fungerar bäst och vad 
som är viktigt att tänka på i designfasen av dessa ljud. Ljud är något som ger upphov 
till funderingar och känslor hos lyssnare och hittills har forskningen kring ljud i stort 
sett endast behandlat ljudens grundläggande karaktär. Inte så mycket fokus har lagts 
på att försöka förstå varför vi lyssnar som vi gör och framför allt varför vi tänker och 
känner som vi gör när vi lyssnar. Rapporten belyser vikten av metaprodukten som 
innebär att uppfattningen av ljud ska ses i ett större sammanhang där de 
omkringliggande faktorerna är minst lika viktiga för upplevelsen som hur själva ljudet 
låter. Till stöd för detta hämtas även teorier både från den mer ordinära 
produktdesignen men också från ämnet interaktionsdesign där en människas 
agerande med tekniken mer ingående kan beskrivas i ord. 

I projektet, som behandlar en säljstation för Nike Football hos en Stadium-butik i 
Stockholm, designades ett antal navigeringsljud av två olika karaktärer; konceptuella 
ljud – ljud som på något sätt relaterar till fotboll, samt neutrala ljud – mer vanliga, 
statiska klickljud. Dessutom testades ett helt tyst gränssnitt för att få reda på mer kring 
ljudens betydelse. 

Resultaten visar på att det inte finns några signifikanta skillnader i preferens beroende 
på vilka ljud som används, trots att antydningar finns åt att de konceptuella uppfattas 
som bäst. För- och nackdelar finns hos alla ljudtyper vilket gör det svårt att statistiskt 
kunna kora en vinnare. En kombination av ett antal konceptuella ljud för den mest 
övergripande navigeringen och neutrala ljud för de mer intensiva 
navigeringsområdena skulle kunna vara en bra design för en liknande station. Ett tyst 
gränssnitt har fördelarna att det inte är besvärande och irriterande, men samtidigt gör 
det systemet mer svårarbetat. Projektet visar även på betydelsen av att noga se över 
sin testmiljö samt att använda sig av inledande pilotstudier för att få fram statistiskt 
hållbara data.  

Min övertygelse är dock att genom en bredare förståelse för emotioner, upplevelser 
och vår teknologi, och genom att behandla ljuddesignen som en del i den stora 
produktdesignen, kan en trevlig, informativ och hjälpande upplevelse skapas för 
användaren. 
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Inledning 
 

I vårt vardagsliv stöter vi på tusentals ljud. Majoriteten av ljuden går nästan obemärkt 
förbi och registreras endast av vårt undermedvetna. Vi har sedan födseln genom våra 
erfarenheter lärt oss att filtrera ljuden och förstå deras innebörd vilket gör att de snabbt 
sjunker in i myllret av bakgrundsljud. En liten del av ljuden är dock annorlunda på 
grund av sin karaktär och/eller utförandemiljö vilket leder till att vi registrerar dem och 
tänker på att de hörs. Vissa ljud upplever vi som behagliga, relevanta, nyttiga, 
kommunikativa etc. medan andra ljud upplevs som obehagliga, irrelevanta, onödiga och 
tröttande.  

Vad som avgör i vilken av dessa två avdelningar ett ljud hamnar bestäms till mångt och 
mycket av ljudets karaktär, dvs. hur det låter. Ljud som är starka, transienta och vassa 
upplevs ofta som obehagliga medan människor överlag verkar tycka mjukare, svaga och 
kontinuerliga ljud är behagligare (Murray Schafer 1993). Detta är dock en sanning med 
modifikation. Något som också är direkt avgörande för hur vi uppfattar ett ljud är våra 
relationer till och erfarenheter av ljudet. Ett ljud som upplevs i en positiv och behaglig 
miljö, eller i en för personen positiv sinnestämning, kan i efterhand göra att ljudet 
uppfattas som behagligt. Detta trots att ljudets karaktär normalt skulle klassas som 
otrevligt. På samma sätt kan en människa få motstående relationer till ljud som upplevs 
i obehagliga, stressande eller fientliga miljöer. När man medvetet designar ljud för olika 
syften och miljöer är det av yttersta vikt att känna till de generella mekanismer och 
parametrar som ger ljudet de egenskaper som eftersträvas.  

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och skapar hela tiden nya möjligheter för 
oss människor att tillgodogöra oss information. Ett bra exempel på detta, och som på 
senare år växt enormt, är Digital Signage. Digital Signage behandlar bland annat 
information som sprids i offentliga miljöer via TV-skärmar, stora som små. 
Informationen kan vara av både statisk och dynamisk form och kan skräddarsys inte 
bara efter vilken plats den sprids på utan också för den eller de som mottar den. Vid 
skapandet av ljud för Digital Signage-lösningar är det viktigt att ljuden är informativa 
och tydliga. De ska också samspela med det visuella budskapet till en fungerande helhet 
för både användaren och andra i närheten av skärmen.  

 
Bakgrund 
 
Bakgrunden till projektet är att sportbutikskedjan Stadium valt att i sin butik på 
Sergelgatan i Stockholm placera en informativ säljstation för Nike fotbollsskor i form av 
en pekskärm. Skärmen ger i stort kunderna möjlighet att på egen hand utforska butikens 
sortiment av Nike-skor samt läsa om Nikes affischspelare runt om i världen och vilka 
skor de använder. Tanken med skärmen är att locka kunder till både Stadium som butik, 
men framför allt till Nike som tillverkare av fotbollsskor. Delaktiga i projektet är 
förutom Stadium och Nike, Interactive Institute Sonic Studio Piteå som fått i uppdrag 
att stå för ljuddesignen, RML (Retail Media Lab), som svarar för implementeringen av 
det grafiska gränssnittet, samt Maria Nordmark, informationsarkitekt för Digital 
Signage-lösningar.  
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Stadium har vid ett tidigare tillfälle använt sig av ett liknande sätt att sprida 
information, då för Casall träningsprodukter.  

	  
Syfte 
 
Syftet med projektet är att designa och utvärdera ljud för användargränssnittet i 
pekskärmen. Syftet med ljuden är att de ska öka pekskärmens tillgänglighet och 
användarvänlighet samt ge en mer positiv upplevelse av interaktionen med 
säljstationen. Ljuden som skapas är uteslutande till för att förtydliga navigationen via 
gränssnittets knappar. Projektets huvudfråga är att undersöka ljudsituationen vid ett 
offentligt, interaktivt gränssnitt, att se på vilka typer av ljud som fungerar, samt vad 
som är viktigt att tänka på vid ljuddesignen. Förhoppningen är att projektet även ska 
kunna bidra till en förbättrad designmetodik inom området ljuddesign. 

	  
Avgränsningar 
 
Den primära avgränsningen som valts går ut på att endast studera ljudens betydelse i 
dess naturliga omgivning, dvs. i butiksmiljön. Det betyder att ingen vikt lades på att 
undersöka ljudens grundläggande karaktär exempelvis i form av isolerade lyssningstest. 
De lyssningstest som ändå gjordes präglades alla av att mäta kundens helhetsupplevelse 
där både ljud och bild skapar en enhet. 

	  
Ljuddesign vid produktdesign 
 
Detta är först och främst ett projekt inom ljuddesign men då det är viktigt att ljud och 
bild skapar en lättförståelig helhet, kommer även bitar vanliga inom produkt- & 
interaktionsdesign att lyftas fram. Detta för att understryka att ljuddesignen och dess 
ljud inte är något helt fristående utan att det faktiskt hänger ihop och starkt bidrar till 
hur resten av systemet utformas. En annan anledning är att undersöka huruvida begrepp 
inom ämnet interaktionsdesign kan belysa och ge stöd åt nya teorier och framtida 
metoder inom ämnet ljuddesign. Framför allt kommer begreppet Activity Theory 
(Kaptelinin 2006) att behandlas. Det är även viktigt för alla inblandade i ett projekt som 
detta att kunna förhålla sig till alla olika delar för att bättre skapa sig en uppfattning om 
hur och varför vi människor reagerar på ljud och bild.   
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Teori 
 
Grundläggande produktdesign 
 
Den som designar något, inom vilket område det än må vara, har till uppgift att se till 
att produkten blir så tydlig och användarvänlig som möjligt. Designern måste i så stor 
utsträckning som möjligt överföra sina egna idéer och önskemål rörande syfte och 
användning till själva produkten som i slutändan ska kommunicera med den potentiella 
användaren. En produkt som är svår att förstå sig på eller arbeta med har misslyckats 
med just detta. 

En annan viktig sak som designern också måste hålla i minnet är att en produkt kan ses 
på olika sätt beroende på vem som betraktar eller använder den. Vi människor har alla 
en unik sammansättning av intressen och livserfarenheter som tillsammans bidrar till att 
skapa den person vi är. En produkt kan på olika sätt ge respons hos användaren.  

• Den som inte är insatt i ämnet förblir frågande och ovetande om vad som 
förväntas av honom.  
 

• Den som känner till ämnet, och kanske även produkten sedan tidigare, vet vad 
han kan få ut av att använda den.  
 

• Användaren kan, genom tidigare erfarenheter, ha en slags djupare relation till 
produkten och därför se produkten i ett större sammanhang.  

På samma sätt kan produkten, i det sista fallet, få denna användare att associera till 
andra produkter eller händelser. Exempelvis kan en segelbåt få en van seglare att minnas 
en segelsemester med familjen på samma sätt som ett arenajubel kan få supportern att 
minnas en skön seger.  

Carl Eric Linn kallar detta fenomen för metaprodukt, och det innefattar således alla 
förväntningar och associationer bakom den fysiska produkten (Linn 1990). Produkten 
vi upplever är således en summa av våra sinnesintryck samt denna metaprodukt som vi 
själva skapar. Ett tydligt exempel på hur stor roll metaprodukten faktiskt spelar är vilka 
märkesprodukter vi köper och vilken status de ger oss i vår umgängeskrets. Det ofta lite 
dyrare priset vi betalar för ett visst märke ger oss, förutom en förhoppningsvis bättre 
kvalitet, en starkare identitet samt en ökad status. 

En design är oftast uppbyggd av en mängd olika delar där helheten, gestalten, är större 
än summan av dess beståndsdelar (Monö 1997). Det vill säga, att varje del är nödvändig 
för produktens existens men att det är först som helhet som produkten kan 
kommunicera sitt budskap. Med detta menas att en produkt inte är starkare än dess 
svagaste länk och att produktdesignern måste hålla detta i åtanke och behandla alla delar 
lika. När en produkt är tydlig, väl fungerande, stämmer alla våra olika sinnesintryck av 
produkten överens. Sammantaget ska det vi subjektivt ser, hör och känner hos en 
produkt göra den enkel att förstå och använda samt mer effektiv när den väl används. 

Man kan säga att produktdesignern arbetar med att skapa det som på engelska kallas för 
signs, att produkten i sig är som en slags skylt, ett tecken, som visar på dess 
användningsområde. En väl fungerande design ska på ett enkelt sätt kommunicera sitt 
syfte till användaren. Den latinska varianten av ordet design, designare, ger ytterligare 
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tyngd till detta då ordet på engelska fått betydelsen ”mark out, designate, denote” 
(Etymological Dictionary of the English Language). 

 
Ljud som produkt 
 
På samma sätt som för vanlig produktdesign gäller riktlinjerna om tydlighet och 
användarvänlighet även vid skapandet av ljud. På samma sätt som en produkt är en 
skylt som visar på dess användningsområde är ljud det om möjligt än mer. Målet vid 
skapandet av ljud är oftast att det ska förstärka eller förtydliga en given situation och då 
är det ännu tydligare hur dess mening är beroende av sammanhanget. Semiotik är läran 
som studerar tecken (eng. sign) och Charles Peirce sägs vara den som utvecklat dessa 
tankegångar. En modell som kan utnyttjas vid studier av semiotik och skyltar (eller 
tecken) är den som Jekosch vidareutvecklat efter Peirces teorier (Jekosch 1999). Den 
semiotiska triangeln som visas i figur 1 nedan visar på att tecken endast kan förstås 
genom sambandet mellan begreppen form, innehåll och tolkare (på eng. form, content 
och interpreter). Som sagts ovan är ljud ett särskilt gott exempel på detta där form 
motsvaras av ljudets akustiska karaktär, interpreter är den som hör ljudet och content är 
ljudets mening hos produkten (Nykänen 2008). 

 

     

 

 

 

 

 
 

Figur 1 – Jekosch semiotiska triangel efter Peirces teorier 
 

 
Ljud finns hela tiden omkring oss och det är enkelt att förstå hur mycket mer 
svårnavigerat och svåranvänt allt skulle bli om man tog bort den auditiva 
informationen. På samma sätt som alla våra sinnen ger hörseln ett viktigt bidrag till att 
beskriva den värld och de objekt vi hela tiden möter. En stor del av ljudforskningen har 
hittills varit att titta på hur behagliga och estetiska ljud är – eller snarare dess motsats, hur 
irriterande de är. En tvådimensionell modell med parametrarna pleasure och arousal 
(figur 2) är ett sätt på hur man kan mäta den emotionella uppfattningen av ljud 
(Västfjäll 2003). Det är viktigt att beskriva den miljö som ljudet återfinns i då det i olika 
situationer finns olika krav på vilka parametrar som bör användas. I de flesta fall räcker 
det inte med att ange hur störande ett ljud är utan att försöka förstå varför det är 
störande. 
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Figur 2 – Pleasure mäts utefter x-axeln och Arousal utefter y-axeln.  
Idé tagen från, bland andra, Västfjäll 2003. 

 

Miljön är således viktig vid studier av hur vi människor tolkar ljud. Man kan här dra 
paralleller till den ovan nämnda metaprodukten, som stod för alla icke-fysiska delar hos 
en produkt som ändå är närvarande och påverkar vår uppfattning. Hos ljud är det särskilt 
viktigt att komma ihåg metaprodukten då den i hög grad bestämmer produktens 
upplevda mening hos oss människor då vi hört, identifierat och kopplat det till en viss 
produkt (Nykänen 2008). 

Ljud som produkt kan delas in i grupperna: product sound character, product sound 
quality samt product sound design (Nykänen 2008). 

• Product sound character – kan specificera ljud i termer hämtade från akustiken 
och pyskoakustiken som inte är kontextberoende. Ljuden och dess beskrivning 
ska fungera väl trots separation från sin utförandemiljö. 
 

• Product sound quality - ger svar på hur väl fungerande ett ljud är i koppling till 
sin produkt men är till skillnad från sound character beroende av en kontext 
samt även användarens förväntningar. 
 

• Product sound design – är själva skapandet av ljud där en av de viktigare frågorna 
är den färdiga produktens möjligheter att kommunicera. Trots att väl 
specificerade kriterier finns för den slutliga produkten, kan processen att skapa 
produktljud se olika ut. 

 
Everyday listening 
 
Traditionell forskning inom akustik och psykoakustik kan ge svar på hur ljud alstras och 
upplevs, men tar ljudet ur sitt sammanhang exempelvis på grund av att man eftersträvar 
att göra så korrekta mätningar som möjligt. Vid forskning kring ett ljuds egenskaper, 
dess karaktär, är det viktigt att eliminera omkringliggande, störande moment och skapa 
en så kontextfri miljö som möjligt. Men, de svar man då erhåller och de slutsatser man 
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eventuellt kan dra ger inte en fullständig bild av hur vi människor upplever ljud. För att 
komma lite närmare sanningen krävs att ljud testas i den miljö de upplevs, att de sätts i 
ett sammanhang (Nykänen 2008). 

Everyday listening är ett begrepp som genom åren kommit att förknippas mycket med 
William Gaver (Gaver 1988). Gaver menar bland annat att: 

 
”…hearing the pitch of a sound or its loundness is an example of musical listening. But 

we often hear events, rather than sounds. Listening to airplanes, water, birds and 
footsteps are examples of everyday listening.” 

 

Detta understryks än mer då det i dessa fall är svårt att tillämpa psykoakustiska metoder 
för att beskriva ett visst ljud. För att bättre kunna beskriva hur dessa ”vardagsljud” låter 
och hur de upplevs krävs en annan pallett av ord och metoder. Det är snarare så att när 
vi lyssnar till ljud i vår omgivning har vi inte fokus på själva ljuden utan på det 
sammanhang i vilket de hörs och på den bakomliggande händelsen eller orsaken. Även 
här går det att dra paralleller till Linns resonemang kring metaprodukten (Linn 1990). 
Ljudet må vara den fysiska produkt vi upplever, men av erfarenhet vet vi att den betyder 
något speciellt och detta får oss att tolka situationen på ett visst sätt. Däremot är det inte 
sagt att exempelvis ljudet av en passerande bil enbart kan vara ett exempel på everyday 
listening. Alla ljud kan ses musikaliska eller undersökas med fokus på karaktär eller 
upplevelse men det som avgör skillnaden mellan everyday listening och musical 
listening är erfarenheter. Inte vilken typ av ljud. Det är heller inte intressant att tala om 
ljudens karaktär som separator utan snarare om de intressanta attributen som tillhör 
ljudet eller källan, i detta fall produkten (Gaver 1988). 

 
Forskning kring ljud och musik 
 
Ljud är ett område som under årens lopp inte fått samma uppmärksamhet i forskningen 
kring människa-datorinteraktion som exempelvis det visuella har. Detta har medfört en 
lägre teknisk standard men också färre metoder för hur själva designprocessen kan se ut. 
Detta kan i sin tur få konsekvensen att ljud både används på fel sätt och inte lika 
effektivt som de skulle kunna. Detta skapar irritation bland användarna, eller gör i värsta 
fall gränssnittet oanvändbart (Frauenberger 2007). Dessutom har majoriteten av 
ljudforskningen kring icke-talade ljud fokuserat kring musikaliska ljud för att få en 
djupare förståelse kring den musikaliska lyssningen (Gaver 1988). Denna forskning har 
kunnat delas upp i två stora områden; dels forskningen kring de fysiska attributen hos 
ljud alstrade av exempelvis musikinstrument, dels hur människan uppfattar och tolkar 
musikaliska ljud (Juslin 2008). Den senare forskningen har i mångt och mycket sin 
grund i vilka känslor som väcks hos den som lyssnar, men också en del i erfarenheter och 
förväntningar. Juslin & Västfjäll ställer sig frågande till hur den tidigare forskningen 
kring emotioner rörande musik nästan uteslutande fokuserat kring på vilka sätt 
lyssnaren uppfattar musik (Juslin 2008). Det är inte säkert att en lyssnare varje gång han 
upplever musik känner några känslor, även om han förstår att musikstycket han lyssnar 
på är sorgset eller glatt. Därför krävs det att forskning riktas mot vilka underliggande 
mekanismer som gör oss emotionellt engagerade av musik. Juslin & Västfjäll har skapat 
en modell där just detta kan studeras (Juslin 2008). I detta ramverk presenteras sex olika 
mekanismer på hur musiklyssning kan skapa emotioner: 
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• brain stem reflexes – handlar om en process där en emotion skapas genom musik, 
därför att en eller flera fundamentala akustiska attribut hos musiken signalerar en 
potentiellt viktig eller brådskande händelse, genom en människas centrala 
nervsystem. 

• evaluative conditioning – handlar om hur en emotion skapas på grund av att det 
musikaliska gång på gång kopplas ihop med något positivt eller negativt. 

• emotional contagion – handlar om hur en känsla i musiken kan överföras till 
lyssnaren. Exempelvis kan sorgsen musik (exempelvis med lågt tempo, låg 
tonhöjd och låg volym) ge upphov till att lyssnaren känner sig sorgsen. (Juslin 
2001) 

• visual imagery – handlar om hur musiken kan få lyssnaren att måla upp bilder i 
sitt inre som matcher det han eller hon hör. 

• episodic memory – handlar om hur musiken kan få lyssnaren att minnas en 
speciell händelse i sitt liv.  

• musical expectancy – handlar om hur en viss del i musiken bekräftar eller helt 
bryter mot lyssnarens förväntning på hur musiken ska fortsätta. 

 

Juslin & Västfjälls studie fokuserar främst på att studera emotioner skapade genom 
musik, men menar att dessa sex mekanismer inte är specifika för musik. De kan med 
fördel användas i en bredare forskning kring emotioner överlag. Ett område skulle 
exempelvis kunna vara hur användare reagerar och känner inför ljud i interaktiva 
gränssnitt, något som kommer att vara till nytta för detta projekt. 

Vid forskningen kring icke-talade ljud för användargränssnitt har begreppen earcons och 
auditory icons länge setts som två utgångspunkter. Earcons står för syntetiserade ljud 
vars innebörd måste läras in medan auditory icons är en avbild av en verklig händelse 
som förstås i samma stund ljudet hörs (Blattner 1989, Gaver 1988). Inom området kring 
earcons har Brewster sammanställt riktlinjer för hur man bäst designar ljud i människa-
datorinteraktion. (Brewster et al 1995). Dessa riktlinjer bygger på flertalet experiment 
och grundar sig på att adderandet av ljud till grafiska gränssnitt snabbar upp 
navigeringen och underlättar förståelsen utan att det skapar irritation hos användaren. 
(Brewster 1994, 1995). 

Uppdelningen av gränssnittsljud i earcons och auditory icons är något som funnits i 
drygt tjugo år. Fastän den erbjuder en bra förståelse för hur man kan kategorisera ljud så 
har den vissa nackdelar. Mustonen menar i stället att man bör använda termen auditory 
sign för att täcka in alla icke-verbala interfaceljud (Mustonen 2008). Han menar vidare 
att en indelning i earcons och auditory icons skapar problem och leder till att vissa ljud, 
t.ex. så kallade spearcons måste definieras i helt nya termer. Spearcons är earcons 
baserade på tal och är ett bra exempel på ljud som inte kan sägas tillhöra en viss kategori 
fullt ut. Uppdelningen av ljud i symbolic och iconic sounds skapar problem och 
Mustonen menar att denna kategorisering är som att säga att visuella intryck endast 
består av geometriska figurer i enkla färger (symbolic) eller foton (iconic). En liknande 
indelning för ljud bör endast ses som ett teoretiskt koncept istället för strikta riktlinjer 
och Mustonen föreslår att ljud för användargränssnitt bör ses enligt figur 3. Själva 
begreppen symbolic och iconic är hämtade från både Peirces (1998) och de Saussures 
(1983) arbete kring semiotiken. De menar att de symboliska intrycken bygger på inlärda 
regler, vanor och erfarenheter (i auditiva sammanhang som earcons) medan de ikoniska 
är mer direkta avbilder av det verkliga objektet (auditory icons).  
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Figur 3 – Mustonens syn på att ljud i stället ska ses på en flytande skala mellan 

symboliska och ikoniska ljud. 
 

Mustonen refererar även till betydelsen av att sätta in ljuden i ett sammanhang och 
studera vilken betydelse vi lägger i ljud vi hör: 
 

”Rather than discussing hearing-related issues, designers and researchers should focus on 
the complex phenomenon of listening and on how we construct meanings from what we 
hear. Simply making sounds audible and easily recognizable is not the key to functional 

AD, even though it is an crucially important domain that cannot be bypassed.” 
 

 
Som vi sett flera exempel på är det av yttersta vikt att forskningen kring ljud tittar på 
utförandemiljön och de känslor som väcks. Alltså inte enbart hur ljuden är designade.  

Idag är relativt lite känt om hur ljud kan skapa känsloyttringar hos lyssnaren. Bergman 
et al. pekar dock på vikten av att både studera form och content, alltså både ljudets 
karaktäristik samt de omkringliggande omständigheterna (Bergman 2008). Ett förslag 
på nytt ramverk, ERM – Emotion Reaction Model, har även tagits fram för att i 
framtiden bättre kunna behandla emotioner. Deras experiment visar överlag på att 
content är en viktigare parameter än form när det gäller att subjektivt beskriva sina 
känslor för ett ljud (Bergman 2008). Begreppet metaprodukt, som nämnts vid ett flertal 
tillfällen, bör tas på allvar då det har en stor betydelse för upplevelsen och därför bör 
beaktas i designfasen. 

 
Digital Signage  
 
Digital Signage (DS) är ett branschbegrepp som dök upp första gången år 1999 och 2001 
fick svenska DHJ Media uppdraget att installera Europas första DS-lösning i Londons 
tunnelbana (Mediaplanet 2008). DS är ett ungt och relativt outforskat begrepp som 
behandlar sätt att sprida information. Under årens lopp har det dock vuxit sig allt 
starkare och utvecklingen av DS har i stort följt webbens där de stora drivkrafterna har 
varit den alltmer komplexa IT-strukturen samt utvecklingen av nya skärmar. 
Huvudtanken med DS är att antingen lokalt eller via Internet styra en eller flera 
bildskärmar med ett innehåll som passar den rådande miljön eller de personer som 
besöker den. Detta har skapat ett nytt sätt för företag att skräddarsy och nå ut med sin 
information. 
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Man brukar tala om tre användningsområden av DS, kommersiellt, redaktionellt samt 
upplevelseinriktat (Mediaplanet 2008). De kommersiella lösningarna finns naturligt för 
en i slutändan ökad försäljning. Butikerna når ut med information rörande sitt utbud via 
skärmar placerade i butiken eller utanför och fungerar i det senare fallet för att locka 
kunden in i butiken. De redaktionella lösningarna syftar till den realtidsuppdaterade 
information som återfinns i offentliga miljöer. Exempel på detta kan vara 
väderleksrapporter, de senaste tidningsrubrikerna, en restaurangs meny och öppettider 
osv. I det tredje användningsområdet, det upplevelseinriktade, handlar det om att på ett 
annat sätt väcka nyfikenheten hos kunden. Att i stället väcka intresse och engagemang 
genom exempelvis filmer kan få kunden att stanna längre vid en produkt, eller i 
butiken, vilket i slutändan kan leda till en ökad försäljning. På så sätt kan en 
upplevelseinriktad lösning fungera som en kommersiell, men det är också en styrka hos 
DS och de företag som använder tekniken. Att tekniken erbjuder ett dynamiskt innehåll 
som passar både den anställde som kunden. 
 
Vid ljuddesign i en DS-situation är det av största vikt att ta hänsyn till den offentliga 
miljön som omger skärmen. För att skapa en kraftfull DS-lösning bör ljud och bild 
tillsammans skapa en lättförståelig enhet. Begreppet metaprodukt stämmer väl överens 
med det tankesätt en ljuddesigner bör ha. Ljud skapar känslor och tolkningar hos 
lyssnaren som den som skapar ljuden i förväg behöver försöka förstå. Det ligger nära till 
hands att tro att lyssnaren, eller kunden, i en offentlig miljö med dess hinder och 
möjligheter än mer kommer att försöka tolka budskapet och situationen bakom ljudet – 
inte ljudet i sig. Ljudet spelas upp i, och är för den delen anpassat till en viss miljö och till 
en grafisk händelse vilket ställer höga krav på att kunden direkt ska förstå möjligheterna 
med DS-lösningen. 

 
Activity Theory 
 
Hur en person agerar, vilka mål han eller hon har och vilka hjälpmedel som nyttjas för 
att nå dessa mål kan beskrivas med en inom interaktionsdesignen vanlig teori, Activity 
Theory. Activity Theory (AT) växte fram i slutet av 1970-talet och grundar sig från 
början på två publikationer: dels den engelska översättningen av Leontiev’s Activity, 
Consciousness and Personality (Leontiev 1978) samt en samling byggd på publikationer 
av Leontiev med flera (Wertsch 1981). Huvudbegreppet inom AT är som namnet 
antyder aktivitet (eng. activity). Två andra viktiga begrepp är subjekt och objekt. Vi 
människor agerar som subjekt i en värld där vi låter våra intentioner och önskemål ligga 
till grund för de objekt vi skapar (Kaptelinin 2006). Ett objekt är det förväntade resultat 
som motiverar och styr våra aktiviteter och är det som skiljer en aktivitet från en annan. 
Kaptelinin skriver vidare om objekt att: 

 
”…the world provides resistance and affordance to our attempts to reach the objects of 
our activities; through resistance and affordances, objects constrain and direct what we 
do.” 
 

Enligt AT är människans behov anledningen och drivkraften bakom varje aktivitet. 
Dessa behov kan vara av biologisk eller psykologisk karaktär. De biologiska utgörs av att 
ha behov av något i sin omgivning för att överleva och fortplanta sig. De psykologiska 
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behoven är främst avsedda för att på något önskvärt sätt förändra omvärlden. Detta tar 
sig uttryck i speciella beteenden och bygger på subjektiva erfarenheter (Kaptelinin 2006). 

Den grundläggande strukturen hos Activity Theory byggs upp av begreppen activity, 
actions och operations (Kaptelinin 2006). Begreppen hänger ihop enligt figur 4. 

 

 

 

 
Figur 4 – den hierarkiska uppdelningen av begreppet aktivitet 

 
 
En aktivitet är hierarkiskt uppdelad i två undernivåer. En aktion (action) är en medveten 
handling baserad på redan kända mål (goals). En aktion är i sin tur uppbyggd av 
operationer (operations) som är rutinmässiga, undermedvetna, handlingar. Dessa 
operationer styr aktionen mot dess mål och efter rådande situation. Vilka mänskliga 
handlingar som faller under vilken nivå är olika beroende på aktivitet. Dessutom är 
gränserna mellan nivåerna i en och samma aktivitet inte konstant. Genom att en 
aktivitet upprepas och ”lärs in” kan medvetna handlingar (actions) övergå i 
reflexmässiga operationer (operations). Ett bra exempel på detta är när man lär sig köra 
bil. Det som från början tar allt fokus som att växla eller anpassa hastigheten till rådande 
situation blir till slut automatiserat, vilket gör att man kan fokusera på annat – t.ex. att 
föra en konversation samtidigt som man kör. 

Denna övergång av aktioner till operationer kan ses som att aktiviteten fått en ökad 
transparens; ett begrepp som diskuteras flitigt i AT, och även i andra teorier om 
människa-dator-interaktion. Transparens är ett mått på hur osynligt ett system är för 
användaren, dvs. hur väl det låter användaren interagera ostört utan att han/hon 
reagerar på att systemet existerar. Men transparens är ingen fix egenskap som man som 
designer kan bygga in i sitt system utan är en egenskap som växer fram genom 
människans interaktion med systemet och som för varje individuell användning inte 
alltid är närvarande (Kaptelinin 2006). Vidare menar Kaptelinin att det är viktigt att se 
till helheten när man studerar en människas aktiviteter och på samma sätt som Linn 
framhävde metaproduktens betydelse säger Kaptelinin: 

 
”Neither subject nor object is alone the determining factor; activity unfolds in a social 

context, transforming both the subject and the object. It is important that not only 
subjects but also objects are taken into account when understanding people and their 

activities.” 

 
Vi har tidigare sett hur begreppen subjekt och objekt hänger ihop. Det finns dock ett steg 
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mellan dessa två som möjliggör kopplingen, tool mediation. Verktyg (tools) som 
fungerar som länk mellan människan och världen runt omkring och som styr hur 
kommunikationen går till. 

 

 

 

Figur 5 – figuren visar hur vi människor använder verktyg för att agera och kommunicera 
med världen runt omkring 

 

Verktygen visar vanligtvis på erfarenheten hos dem som tidigare använt dem och som 
uppfunnit eller modifierat dem för en ökad effektivitet. Denna erfarenhet finns både 
samlad i hur verktygen är utformade rent estetiskt samt i kunskapen om hur de ska 
användas. På så sätt är användandet av verktyg en ackumulation och överföring av en 
slags social kunskap som påverkar såväl individens externa handlingar som dess tankar 
(Kaptelinin 2006). Vid skapandet av ljud för interaktiva gränssnitt utgörs verktygen av 
den säljstation som är en del av Digital Signage-lösningen - att stationen blir ett verktyg 
i människans jakt på såväl ny och relevant information som underhållning. 
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Metod 
 

Projektets bakgrund 
 
Bakgrunden till projektet är som tidigare nämnts att Nike Football placerat en säljstation 
i en av sportbutikskedjan Stadiums butiker i Stockholm. Säljstationen är uppbyggd av en 
interaktiv pekskärm och är tänkt att fungera både informativt och underhållande. Till de 
informativa delarna räknas att sprida information på ett för kunderna enkelt, attraktivt 
och snabbt sätt men också att fungera som säljhjälp för att avlasta butikspersonalen. 
Skärmens andra syfte, att fungera underhållande, hjälper till att stärka Nikes varumärke 
på marknaden. Säljstationen är placerad på bottenvåningen i Stadiums butik på 
Sergelgatan i direkt anslutning till avdelningen för fotboll (Bild 1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 – säljstationen i Stadium-butiken 

 
Skärmens innehåll är programmerat i Flash och är helt webbaserat. Detta har stora 
fördelar genom att det går snabbt och lätt att uppdatera, både innehållsmässigt och 
estetiskt. Detta är en av de stora fördelarna med den här typen av Digital Signage-
lösning; att man snabbt kan anpassa innehållet efter rådande tidpunkt samt 
kundunderlag. I detta fall, med Nike fotbollsskor, innebär det bland annat att 
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produktutbudet enkelt kan uppdateras efter säsong samt att informationen kring Nikes 
affischspelare, som exempelvis Zlatan Ibrahimovic, kan hållas uppdaterad. 

Skärmens gränssnitt kan grovt delas in i tre delar (Bild 2). Under kategorin Spelare 
presenteras olika affischspelare som använder sig av Nikes produkter. Det går att få 
information om dels spelaren – som ålder, position i laget och tidigare klubbar dels vilka 
fotbollsskor den använder. Genom att klicka på respektive spelares skomodell kan man 
enkelt få information om pris hos Stadium samt vilka kvaliteter den har. Den andra 
delen är Köpguiden. Här kan man som kund få ett urval av skor beroende på vilka 
sökalternativ man valt bland flera kategorier, bland annat herr- eller damskor och gräs- 
eller grusskor. Det finns även i köpguiden möjlighet att förutsättningslöst visa alla 
tillgängliga produkter och välja efter utseende eller pris. Gränssnittets tredje del, Extra, 
innehåller flertalet filmer, bland annat en del reklamfilmer som även visats på TV. 
Denna avdelning är till för att ytterligare förstärka Nikes betydelse inom området 
fotbollsskor, eller för fotboll som sport. Bild och text må vara hur informativa och 
inbjudande som helst, men genom rörliga bilder och ljud nås ytterligare en dimension 
som, genom affischspelarna och deras skor, förankras i kunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 – en övergripande bild av gränssnittet 

 

För att få en uppfattning om hur gränssnittet skulle komma att se ut och vilka element 
som skulle ljudsättas sattes ett dokument med bilder ihop (Bild 3 & 4). 
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Bild 3 – fyra kategorier av ljud definierades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4 – symboler som visar vilka element som skulle ljudsättas  

och med vilken typ av ljud 
 

Denna skiss tillsammans med förklarande text om vilka delar som skulle ljudsättas samt 
grundläggande idéer kring hur ljud uppfattas låg till grund för själva designprocessen. 

	  
Ljuddesignen 
 
Det bestämdes tidigt under projektets gång att tre olika ljuddesigner skulle designas och 
testas för säljstationen, en konceptuell, en neutral samt en tyst. Tanken var att 
undersöka vilken betydelse ljud har för interaktiva gränssnitt samt om man med 
konceptuella ljud kan väcka ett större intresse och engagemang hos kunderna. En av 
projektets hypoteser är att man genom att använda konceptuella ljud, i detta fall ljud 
som på något sätt anknyter till fotboll som sport, skapar bilder och väcker minnen hos 
kunden. Detta är ett exempel på det som Juslin och Västfjäll tar upp i sin publikation om 
musik och emotioner. Genom att ha upplevt en viss musik i ett positivt sammanhang 
kan man känna samma känsla i framtiden, utan att personen vistas i samma positiva 
omgivning (Juslin och Västfjäll 2008). Skillnaden med detta projekt kring Nike 
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fotbollsskor är att fokus ligger på ljud i stället för musik. En annan synvinkel på i stort 
sett samma sak, och som nämnts tidigare, är metaprodukten. Genom att designa ljuden 
med detta i åtanke kan förhoppningsvis en stark relation mellan kunden och 
säljstationen skapas. Men, som nämnts tidigare angående transparens, går det inte att 
till hundra procent i designfasen säkerställa detta då allt avgörs i hur mötet mellan 
människa och maskin blir. Förutsättningarna för transparens finns där, genom ett 
genomarbetat gränssnitt av ljud och bild, men är enligt Kaptelinin (2006) inte alltid en 
garanti för att systemet ska uppfattas som osynligt och användbart. 

Det är även av vikt att studera ett tyst gränssnitt för att, om möjligt, få svar på vilken 
betydelse ljud har. Undersökningar har visat på att användandet av ljud i interaktiva 
gränssnitt kan snabba upp arbetsflödet främst genom att korrigera felklick (Brewster et 
al. 1995). Feedback är en av ljudens primära uppgifter då det får användaren att förstå 
sina handlingar, oavsett om de varit korrekta eller felaktiga. Därför ligger det nära till 
hands att anta att ett helt tyst gränssnitt försvårar interaktionen. 

Genom att ta hänsyn till ovan nämnda punkter, skapades ett antal ljud för de båda 
ljudande gränssnitten. För att inte skapa en alltför förvirrande miljö för kunden, lades 
fokus på att skapa några få ljud som sedan användes på flera ställen i gränssnittet. Se 
bilaga 4 för en överblick av de ljud som skapades.  

För att få en uppfattning om hur de olika ljuddesignerna fungerade till det interaktiva 
gränssnittet valdes fyra utvärderingsmetoder ut. 

	  
Observation och intervju 
 
Det har nämnts vid ett flertal tillfällen vikten av att studera ljuden i den kontext de 
finns i, dvs. den miljö de spelas upp i. Därför är observationen ett viktigt inslag för att 
undersöka hur säljstationen fungerar för kunderna och personalen. 

Observationen skedde när säljstationen varit i drift i ungefär en och en halv månad, 
under en helg strax efter löning. Detta för att fler kunder skulle vara i butiken, och vid 
säljstationen, vilket i sin tur skulle leda till ett större underlag och en säkrare bild av hur 
kunder och personal använder stationen. Det valdes att göras en icke-deltagande 
observation där kunderna i butiken endast observerades utan att observatören lade sig i 
arbetsflödet.  

För att enkelt kunna föra statistik på hur användandet såg ut, togs ett formulär fram 
(Figur 6). Det viktiga var att både försöka fånga vad kunderna klickade på, dvs. hur 
själva navigeringen såg ut, men också notera hur de betedde sig vid interaktionen. 
Exempelvis är det enkelt vid en observation att studera om gränssnittet gör användaren 
irriterad eller frågande genom att bland annat studera kroppsspråket. 
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Figur 6 – observationsschemat 
 

Genom att kombinera de olika utvärderingsmetoderna kan en mer säker bild av 
situationen uppnås. En människa kan vara, och är oftast, omedveten om varför hon 
agerar som hon gör, och det är inte säkert att man via intervjuer eller diskussioner kan 
komma åt dessa åsikter. Därför är observationen ett bra komplement som antingen 
förstärker eller ifrågasätter det som försökspersonen är medveten om och kan formulera i 
ord. 

För att få en bild av hur säljstationen och framför allt dess ljuddesign påverkar 
människorna runt omkring, gjordes intervjuer med tre anställda. Även om säljstationen 
är anpassad för att i så stor utsträckning som möjlig spela upp ljuden endast för 
användaren, är det oundvikligt att en viss mängd ljud också når de anställda; eller för 
den delen andra kunder som inte interagerar med säljstationen. Vid intervjun med de 
anställda ställdes även frågor rörande hur användningen av stationen varit sedan 
installationen samt vilken betydelse den haft i form av säljhjälp för de anställda. 
Frågorna vid intervjun var av olika slag och följde Steinar Kvales indelning (Kvale 
1997). Nedan följer några exempel på frågor som ställdes. 

 
Inledande fråga 

-‐ Nu har ni haft pekskärmen i användning under några veckor. Hur känns det 
så här långt? 
 

Uppföljande frågor 

-‐ Hur har kunderna reagerat på pekskärmen? 
-‐ Har ni som personal fått hjälpa till mycket? 
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Direkta frågor 

-‐ Har du som anställd tänkt någonting på ljuden som är inbakade i 
gränssnittet? 

-‐ Har ljuden på något sätt varit störande för dig som anställd? 

 
Indirekta frågor 

-‐ Vilken vinning kan man ha av att addera ljud till ett gränssnitt som detta? 

	  
Lyssningstest och fokusgruppsdiskussion 
 
För att få ett bättre grepp om ljuddesignens inverkan valdes att göra ett lyssningstest 
med sjutton personer. Testpersonerna, som alla var mellan 16 och 25 år och 
sportintresserade, fick en och en utforska de tre olika gränssnitten och efter varje 
gränssnitt fylla i en enkät bestående av ett antal beskrivande ord. Enkäten (Figur 7) 
använde en sjugradig Likert-skala där testpersonerna skulle gradera till vilken grad de 
höll med om att det beskrivande ordet stämde in på upplevelsen. Just helhetsupplevelsen 
av gränssnittet var det som fokuserades på vilket gjorde att inga frågor rörande 
ljuddesignen ställdes i enkäten. Detta styrde i hög grad vilka ord som skulle användas vid 
testet, som exempelvis användbart, trevligt och önskvärt. Genom att istället jämföra de 
tre olika enkäterna kunde man för en och samma testperson se vilken betydelse han eller 
hon tyckte att ljuden hade. Genom att sedan summera varje testpersons svar (1-7) kunde 
en totalsumma tas fram för varje gränssnitt som sedan gav en bild av vilket som 
upplevdes bäst. Ett gränssnitts olika poäng gav också en bild av dess för- och nackdelar. 
Ett antal negativa ord användes (ex. besvärande, irriterande) för att få testpersonerna att 
väga sina svar bättre än om bara positiva ord hade använts. För att få en rättvis 
summering inverterades de negativa orden sedan så att t.ex. en 2:a blev en 6:a. Som 
komplement till totalsummorna analyserades även varje beskrivande ord för sig för att 
mer i detalj se hur de olika designerna skiljde sig åt. 

Testet gjordes i en studio där interfaceljuden spelades upp i en centerhögtalare, placerad 
rakt bakom skärmen (Bild 5). För att ytterligare efterlikna butiksmiljön användes ett 
förinspelat butiksljud som placerades ut i surroundhögtalarna. Efter att ha mätt 
ljudtrycksnivåerna i Stadium-butiken kunde balansen mellan interface- och butiksljud i 
studion enkelt kalibreras. 
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Figur 7 – lyssningsenkäten med beskrivande ord och sjugradig Likert-skala 

 

För att komplettera lyssningstesterna gjordes även en fokusgruppsdiskussion med fem av 
de sjutton testpersonerna. Detta för att ta reda på om testpersonerna även kunde sätta 
ord på sin upplevelse av de tre gränssnitten samt om dessa ord stämde överens med 
enkätsvaren. Frågorna vid denna diskussion var i början väldigt generella och 
övergripande och behandlade inte alls ljuddesignen. Allt eftersom samtalet gick styrdes 
frågorna, och diskussionen, mer över åt ljuden; vilken roll de spelar i ett interaktivt 
gränssnitt samt vilken uppsättning ljud som föredrogs. Vid såväl intervjun med de 
anställda som fokusgruppsdiskussionen med testpersonerna användes en 
semistrukturerad intervjuform (Kvale 1997). Denna grundar sig i att frågorna har mer 
öppna svarsmöjligheter och ger möjlighet för de deltagande att uttrycka sig mer fritt 
kring ett antal förbestämda frågor. Ordningen på frågorna är heller inte viktig utan de är 
mest som ett stöd för intervjuaren för att hålla igång en diskussion. 
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Bild 5 – lyssningstest i studiomiljö. Butiksljudet placerades i surroundhögtalarna (där de 
två bakre ej syns på bilden). 

 

 
Loggdata 
 
De kvalitativa undersökningarna kom i slutändan att kompletteras med loggdata från 
säljstationen. Loggdatan gav bland annat information om hur många interaktioner som 
gjorts, vad kunderna klickat på och hur länge de stannat vid stationen. Det sista är 
möjligt att studera genom att mäta tiden då stationen stått inaktiv. Genom att studera 
loggdatan kunde man ytterligare stärka svaren för hur de olika ljuddesignerna påverkar 
kundernas användning. Under testperioden hade ljuddesignen ändrats slumpmässigt 
vilket gjort att det varit olika ljud i gång vid stationen. För att få en bättre och säkrare 
bild kring loggdatan, ändrades ljuddesignen, under en given tidsperiod, med en veckas 
mellanrum. 

En sammanfattning av denna studie finns i figur 8. Ett av målen var att försöka ta reda 
på vilken ljuddesign som passar bäst i den givna kontexten, men också att belysa 
problemet med avsaknaden av en fungerande designmetodik. Studien hoppas kunna 
vidga synen och även innefatta metoder och synsätt vanliga inom andra 
designområden, som på sikt skulle kunna införa en vokabulär och metodik som gör den 
auditiva forskningen lika berättigande som den visuella; i varje fall när det kommer till 
området med mänsklig uppfattning och tolkning av de emotioner som skapas. 
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Figur 8 – en helhetssyn av projektet med använda metoder och teorier 
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Resultat 
 
Observation 
 
Målet med observationerna var att hämta in information om hur användandet av 
säljstationen såg ut och de var uppdelade i dels övergripande observationer av butiken 
och skärmen, samt mer detaljerade observationer av kundernas interagerande med 
skärmen. Trots att utvärderingen gjordes i löningstider, samt en månad innan jul, var 
det ingen större aktivitet vid skärmen. Totalt noterades ett tiotal interaktioner under de 
två dagarna, vilket är alldeles för lite för att kunna dra några slutsatser. Nedan följer en 
kortare redogörelse för observationerna. 

 
Användning 

Totalt under två dagar använde endast nio personer säljstationen och dessa stannade i 
genomsnitt 18 sekunder vid skärmen. Åldersspridningen var alltifrån barn i sällskap med 
någon av sina föräldrar till en man i 40-årsåldern. Vidare var det endast två personer 
som gick steget längre än skärmens startläge och tittade på reklamfilmerna under 
kategorin ”Extra”. Ingen av de observerade använde köpguiden och majoriteten 
använde endast skärmen till att navigera runt bland Nikes affischspelare och deras 
skomodeller, ett läge som är skärmens startläge. Under de två observationsdagarna 
använde inte personalen skärmen en enda gång, varken på egen hand eller för att 
kommunicera med kunderna. 

Överlag verkar det vara enklare för kunderna att fråga någon i personalen i stället för att 
använda säljstationen. Detta kan bland annat bero på att det går snabbare i och med att 
skärmen är placerad i direkt anslutningen till informationsdisken. 

En annan bidragande orsak till det låga intresset för skärmen kan vara att 
fotbollsavdelningen är belägen i butikens understa av fyra våningsplan. Detta leder i 
stort sett till att man missar de kunder som bara av nyfikenhet söker sig in i Stadium-
butiken. Endast de kunder som vet var fotbollsavdelningen ligger eller som har en 
anledning att besöka den är de som faktiskt gör det. Under de två dagarna var det fler 
personer på de övre våningsplanen, mycket p.g.a. att skidavdelningen hade en kampanj 
inför Vasaloppet vilket lockade en stor mängd besökare. 

 
Placering av skärmen 

Skärmen var annars placerad på ett bra sätt i butiken i direkt anslutning till 
fotbollsavdelningen och våningsplanets informationsdisk. Detta gjorde att den var i den 
delen av avdelningen där det rörde sig mest kunder, men trots detta fick den stå inaktiv 
under nästan hela testperioden. Observatören försökte vid ett antal tillfällen att locka 
kunderna till interaktion genom att sätta igång en av reklamfilmerna eller genom att 
bara navigera runt på skärmen och visa på interaktionsmöjligheterna, men inget väckte 
en större nyfikenhet hos kunderna.  
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Iakttagelser av gränssnittet 

Pekskärmens gränssnitt kändes något segt att använda och navigeringen skedde inte 
direkt då en knapp trycktes ned. Grafiken hängde med bäst medan ljuden ofta spelades 
upp för sent, då en ny sida höll på att laddas. Stängdes ljuden av flöt navigeringen på 
mycket smidigare. Alla grafiska och auditiva element fungerade överlag bra, förutom en 
knapp där man var tvungen att trycka snett under den för att få gränssnittet att reagera. 
Dessutom fungerade inte vid observationen funktionen med att e-posta information om 
någon av skomodellerna. 

En stor fördel är att gränssnittet går tillbaka till sitt utgångsläge vid inaktivitet efter 
lagom lång tid. 

 
Ljudmiljö 

Nivån på ljuden var inställd på en bra volym mot butikens sorl och det fanns möjlighet 
att justera volymen via en volymratt på säljstationens baksida. Ett av de 
omkringliggande störande momenten, förutom fläktljud och svag bakgrundsmusik, var 
att det tio meter från skärmen var möjligt att testa innebandyklubbor. Denna aktivitet 
visade sig vara väldigt populär bland barn och ungdomar vilket gjorde att 
ljudupplevelsen vid skärmen påverkades en hel del. 

Ljudens karaktär blev i butiken annars ganska annorlunda jämfört med designfasen i 
studion. Detta beror främst på att Flash-tekniken som användes i gränssnittet, 
komprimerar ljuden för att förminska filernas storlek. Detta ledde främst till att ljuden 
tappade information i de högre frekvenserna och att ljuden blev otydligare. Detta är 
något som till viss grad går att kompensera genom att höja volymen. Denna negativa 
inverkan på ljuden är säkert inget som kunderna känner av, utan mest de närmast 
inblandade i projektet. Det är dock av vikt, att i liknande situationer som denna, designa 
ljud med tänkta högtalare och komprimeringsformat i åtanke och hela tiden anpassa 
ljuden så att de motsvarar designerns önskemål. 

	  
Intervju 
 
Vid intervjun med de tre anställda ställdes huvudsakligen frågor kring säljstationen och 
kundernas och personalens användning av denna. Det kom fram att personalen ser 
skärmen som en ”häftig grej” som framför allt skapar ett mervärde för Nike som produkt 
och Stadium som butikskedja. Vid utvärderingshelgen i Stockholm var en av de stora 
nackdelarna med skärmen att den inte var uppdaterad med alla modeller som fanns 
tillgängliga i butiken. När det lider mot fotbollssäsong, och framför allt fotbolls-VM 
2010, borde ett ökat intresse samt ett mer uppdaterat sortiment ge en större användning 
av säljstationen. Personalen såg värdet i att ligga i framkant vad gäller teknik och de 
tillämpningar den medför och medger att en samling av flera märken och skapandet av 
en säljstation för fotbollsskor skulle kunna innebära en ökad användning. 

På de mer ljudrelaterade frågorna upplevde personalen inte att ljudet från säljstationen 
varit störande tack vare att stationens högtalare var så pass riktade och vända bort från 
informationsdisken. Vidare diskuteras ljudens betydelse överlag för gränssnittet och att 
det enligt en anställd ”blir trevligare för kunden att arbeta med” samtidigt som det 
förtydligar dess funktioner. Ett ljudande gränssnitt får även kunden att ”spendera mer 
tid vid skärmen, vilket på sikt borde ha inverkan på försäljningen.” 
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Lyssningstest 
 
Tanken med lyssningstestet var att mer kontrollerat kunna ändra ljuddesign för att se 
hur det påverkade användarens helhetsuppfattning av gränssnittet. Efter 
sammanställning av Likert-värdena för de olika beskrivande orden kunde följande grafer 
tas fram. 

 

Figur 9 – Grafer visande medelvärde och konfidensintervall (90 % Tukey HSD intervall)  
för de tretton beskrivande orden.  

 

Vid användning av ett konfidensintervall på 90 % är det endast icke-besvärande som 
uppvisar en signifikant skillnad mellan de olika gränssnitten. Detta innebär att det 
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statistiskt sett inte går att dra någon slutsats om vilken ljuddesign som är bra på vad. Vid 
undersökning av totalpoängen av de tre designerna går det heller inte att dra några 
slutsatser, just på grund av att skillnaderna inte är signifikanta (figur 10). 

 

Figur 10 – slutpoäng för de tre olika ljuddesignerna. Poängen presenteras i form av 
medelvärde för att ge en tydligare bild vid jämförelse av graferna i figur 9. 

 

Under lyssningstestet, där undersökningsledaren alltid var passivt observerande, 
noterades att testpersonerna spenderade mer tid vid det gränssnitt som de senare kom 
att ge högre poäng till; ett bevis på att en lyckad ljuddesign skapar ett mervärde för 
användaren. En kommentar som observerades vid lyssningstestet bland sex personer, 
dvs. en tredjedel av det totala antalet, var att de neutrala ljuden var för starka eller för 
vassa. Detta skulle kunna styrkas genom att variabeln icke-besvärande är den enda av de 
tretton som uppvisar en signifikant skillnad mellan de olika designerna. En dåligt 
anpassad ljuddesign, som i detta fall med för vassa ljud skulle kunna resultera i att 
användaren hellre föredrar en tyst miljö.  

Överlag är det relativt små skillnader mellan de beskrivande orden och de tre 
gränssnitten, och som sagts är det endast en variabel som uppvisar en signifikant 
skillnad. Detta medför att resultaten endast kan ses som antydningar och inte ligga till 
grund för några slutsatser kring vilka ljud som anses bäst. Framför allt är det den 
konceptuella designen som ”vinner” mest på dessa antydningar, både i detalj med de 
beskrivande orden och i det stora hela med slutpoängen.  

Tilläggas kan också att problematiken från butiken där gränssnittet uppfattades som segt 
inte fanns närvarande vid lyssningstestet i studion.  

	  
Fokusgruppsdiskussion 
 
De fem testpersonerna som ingick i fokusgruppsdiskussionen gav en ganska tvetydig 
bild av hur gränssnitten överlag kändes att arbeta med. En del menade att mängden 
information är för stor och blir förvirrande för en kund som snabbt vill hitta relevant 
information. De som inte höll med framhävde mängden information som en fördel då 
säljstationen i det fallet fungerar bättre som ett komplement till butikspersonalen. 
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Vad gäller diskussionen kring de olika ljuddesignerna går meningarna isär även där, 
något som stöds av graferna i figur 9. Det verkade vara svårt att få en samstämmig åsikt 
om en hel ljuddesign då alla testpersoner hade sina favoritljud bland både de 
konceptuella och de neutrala. En åsikt som dök upp, och som kom fram som 
kommentar redan i lyssningstestet, var att många av de neutrala ljuden upplevdes för 
vassa. Detta förklarar varför dessa ljud fick en så pass låg poäng på icke-irriterande 
(alternativt en hög poäng på irriterande) och i stort sett varför det tysta gränssnittet 
istället upplevdes som bättre. 

Vikten av att komplettera ett lyssningstest med denna form av diskussion framgår 
genom ett flertal punkter. Fördelen med att använda ljud i liknande säljstationer är 
något som de flesta håller med om, mycket för att det hjälper användaren att fokusera på 
skärmen i stället för det som händer (framför allt låter) runt omkring. Lyssningstestet 
visar dock för vissa personer på en annan bild där det är betydligt jämnare poängmässigt 
sett mellan det tysta och de två ljudande gränssnitten. Se bilaga 1-3 för tydligare resultat 
kring lyssningstestet. 

De konceptuella ljuden får som sagt höga poäng överlag. Deras största svaghet, som 
framkom under diskussionen är hur de uppfattas vid repetition. I ett gränssnitt där 
ljuden stödjer navigeringen kommer varje ljud att spelas upp upprepade gånger på 
samma sätt. Ett neutralt ljud är mer accepterat i sådana situationer just tack vare sin 
statiska natur. Ett konceptuellt ljud å andra sidan, som på många sätt har en rikare 
information, riskerar att trötta ut användaren. Det är som om samma berättelse berättas 
gång på gång och till slut gör att användaren inte orkar lyssna mer. 

Ytterligare en sak som dök upp vid diskussionen, som också handlar om vikten av att 
ändra ett ljud något, är den ökade förståelsen vid navigering. Att på knappar placera 
olika ljud som ökar förståelsen för att användaren exempelvis rör sig in i eller ut ur en 
meny. Genom detta minskas även risken att användaren tröttas ut av samma auditiva 
information. 

 

Loggdata 
 
Loggdata har kontinuerligt kunnat avläsas från det att säljstationen installerades i 
butiken. Loggdatan har bland annat gett svar på hur många interaktioner stationen haft, 
vilka sidor som varit populärast samt hur länge en användare navigerat runt i 
gränssnittet. De resultat som varit av värde att studera i detta projekt är de två testveckor 
där de två ljuddesignerna ställts mot varandra. Loggdatan från de två testveckorna visar 
inte på någon större skillnad i användning av säljstationen, vilket skulle kunna innebära 
att det överlag inte har någon betydelse vilken ljuddesign som används. Säljstationen 
har emellertid för få interaktioner för att några slutsatser ska kunna dras och ett mått på 
hur ljuddesignen påverkar användningen blir aktuell först när säljstationen används 
mycket mer.  

Ser man överlag på användningen under de tre månader stationen funnits i butiken, har 
följande antal sidvisningar skett: 
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 Oktober November December 

Spelare 482 186 279 

Köpguide 930 285 314 

Extra 177 187 255 
 

Tabell 1 – antal sidvisningar per huvudkategori 

 
Dessutom har säljstationen haft en hel del nertid, dvs. tid då den inte fungerat och stått 
inaktiv, vilket gör att loggdatan innehåller en hel del ”extra” information från då 
stationen testats.  
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Diskussion och slutsatser 
 
I en kvalitativ undersökning som denna är det svårt att kunna dra några egentliga 
slutsatser om vad som är rätt och fel. En del utvärderingsmetoder bygger på att fånga 
användarens åsikter eller beteende i stunden, och detta kan mycket väl ändras från en 
gång till en annan, vilket gör arbetet än svårare. Det är även svårt att kora en ljuddesign 
som den bästa då de flesta har olika åsikter om olika ljud inom en och samma ljuddesign. 
Den bästa lösningen skulle kunna vara att kombinera fungerande ljud av olika karaktär 
och skapa en sorts blandning. Det vill säga att det i Nikes säljstation skulle kunna finnas 
vissa knappar med konceptuella ljud samt vissa med neutrala. De konceptuella ljuden 
uppfattas i denna studie som behagliga och användbara, men att de har en stor nackdel i 
att alltid låta på samma sätt. En lösning på detta problem skulle kunna vara att ändra 
något på de konceptuella ljud som ”används” mest i ett gränssnitt, så att de inte alltid 
låter exakt likadant. Detta skulle eventuellt kunna motverka att lyssnaren stressas eller 
tröttnar på ljudet. I en mixad ljuddesign av konceptuella och neutrala ljud kan man dock 
på några utvalda huvudobjekt dra nytta av att de konceptuella ljuden skapar identitet 
och väcker känslor, men annars hålla designen mer strikt och använda neutrala 
navigeringsljud. 

En av de saker som resultaten pekat på är vikten av att på ett realistiskt och trovärdigt 
sätt bygga upp sin testmiljö. Att lyfta ut säljstationen från sin ursprungliga miljö och 
sammanhang gör bland annat att man påverkar metaprodukten. Användaren ser 
laboratoriemiljön och testsituationen och börjar, mer eller mindre, associera till saker 
som inte har något med den tänkta interaktionen att göra. När vi upplever något gör vi 
det med alla sinnen, även om händelsen i sig kan beskrivas som exempelvis visuell, taktil 
eller auditiv. En testsituation som denna, med avsaknaden av butikens sammanhang och 
dess visuella intryck, gör att ljuden uppfattas något annorlunda. Hur väl testsituationen 
än designas för att motverka detta är det svårt att till hundra procent få en matchande 
situation. Flera av testpersonerna kommenterade att de tyckte bakgrundsljudet var för 
störande eller för starkt. Det verkar finnas en svårighet med att återskapa bakgrundsljud 
på ett naturligt sätt med hjälp av den högtalaruppsättning vi hade att tillgå i detta 
projekt. Ljuden blir lidande av att endast presenteras i ett horisontalt plan och mycket av 
problematiken skulle avhjälpas om dessa ljud kunde spridas mer tredimensionellt, som i 
verkligheten. En lösning kan vara att spela in dessa ljud med konsthuvudmetod och 
sedan göra lyssningstestet med hjälp av hörlurar i stället för högtalare. Nackdelen med 
denna metod är att endast en person åt gången kan utforska ljudmiljön. Ett annat 
tänkbart problem är att de designade ljuden låter olika p.g.a. att de spelas upp i högtalare 
med olika kvalitet, vilket gör att ljuden i en testsituation bedöms ”felaktigt”. För att få 
en så korrekt bild av hur ljuden i säljstationen låter, borde såväl designen som 
utvärderingen av ljuden ske med stationens högtalare i åtanke. I detta fall gjorde flash-
komprimeringen att ljuden förvrängdes och framför allt tappade information i de högre 
frekvenserna.  

Valet av de beskrivande orden för lyssningstestet är också något som kan och bör 
diskuteras. Hur många och vilka ord man väljer spelar i hög grad in på vilket resultat 
man kan få. I detta projekt valdes tretton ord ut som tillsammans täckte in 
testpersonernas upplevelser. Vissa kommentarer fanns om att det var svårt att särskilja 
vissa begrepp, vilket för tanken till att det kan vara viktigt att i förväg se över vilka ord 
man väljer och framför allt vilka dimensioner man väljer att mäta. Vi valde i detta 
projekt att använda många ord, flera med liknande innebörd, för att på så vis bättre 
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kunna fastställa en persons åsikt. Ett annat arbetssätt hade kunnat vara att på förhand 
bestämt sig för tre, fyra dimensioner och endast frågat kring upplevelsen av dessa, 
exempelvis en dimension rörande snabbhet, en om trevlighet samt en om förståelse. På 
detta sätt hade antalet beskrivande ord kunnat minskas samtidigt som man underlättat 
såväl för testpersonerna som vid utvärderingssituationen. 

I detta projekt har fokus legat vid att undersöka ljuden i dess utförandemiljö och att 
utvärderingarna hela tiden haft helhetsupplevelsen som fokus. Resultatet, att det inte 
finns några större skillnader mellan de olika designerna, tyder på att upplevelsen inte 
påverkats så mycket av vilken typ av ljud som varit närvarande. För att i stället få en 
tydligare bild av hur ljuden inverkar skulle ett inledande test kunna göras där olika 
egenskaper hos ljud testas för att få svar på hur bra ljud designas. Efter att detta är gjort 
skulle dessa ljud kunna utvärderas i ett större sammanhang där man tittar på fördelarna 
med att använda ljud överhuvudtaget. En nackdel i detta projekt är att båda dessa delar 
undersökts på samma gång och att vissa ljud uppfattas som ”dåliga” vilket överlag 
påverkat ljudens inverkan negativt. Hade ett inledande test gjorts hade kanske dessa ljud 
kunnat korrigeras och gjort att fokus bättre hade kunnat läggas på helhetsupplevelsen av 
ljuden. 

Att lyssningstestet kompletterades med observationen, intervjuerna och diskussionerna 
var nödvändigt för att få en mer korrekt bild av situationen. I en del fall skiljer sig en 
testpersons resultat från lyssningstestet med hur den i ord kan beskriva sin upplevelse. 
Han kan i vissa frågor vara väldigt bestämd och tydlig i sina åsikter men ibland hänger 
dessa ihop med vad han förväntas svara; att han någonstans vet hur det borde vara och 
därför säger som han gör. Därför är det viktigt att kunna be honom att gradera sin 
upplevelse i ett antal olika punkter för att se om denna typ av fokus stämmer överens 
med det han i ord kan beskriva. Vilka utvärderingsmetoder som används kan skilja sig 
från en situation till en annan beroende på användningsområde men det finns en stor 
fördel i att använda sig av kompletterande metoder för att angripa problemet från olika 
håll. I ljudsammanhang är det dock viktigt att i så stor utsträckning som möjligt ta 
hänsyn till den rådande situationen och miljön, och kan design- och 
utvärderingsmetoder anpassas till detta tänk kan bättre ljud och en bättre upplevelse 
skapas. 
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Bilaga 1 – lyssningstest-poäng för de konceptuella ljuden 
 
1 = håller inte alls med, 7 = håller helt med. De negativt laddade ordens (besvärande, irriterande och sövande) poäng inverteras så att en totalsumma kan erhållas, d.v.s. en 2:a 
för besvärande blir en 6:a för icke-besvärande. 

Konceptuella ljud              
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P1 5 5 6 6 7 7 5 7 6 7 4 5 3 73 5,6 
P2 6 6 5 5 4 5 5 7 5 6 6 5 6 71 5,5 
P3 4 3 5 2 5 3 2 7 3 5 2 2 1 44 3,4 
P4 7 4 5 6 5 5 6 7 4 7 7 7 1 71 5,5 
P5 7 6 7 5 7 6 5 6 7 6 4 4 5 75 5,8 
P6 6 3 2 5 2 4 4 5 3 3 5 5 4 51 3,9 
P7 6 5 5 4 6 4 5 6 5 5 4 5 6 66 5,1 
P8 7 6 5 6 7 7 7 6 5 7 6 5 6 80 6,2 
P9 5 3 3 4 3 5 3 6 4 5 5 4 4 54 4,2 

P10 7 5 1 7 1 7 7 1 5 1 7 7 4 60 4,6 
P11 4 5 3 2 4 5 5 2 5 6 4 2 3 50 3,8 
P12 7 7 7 4 7 1 4 7 7 6 4 7 1 69 5,3 
P13 5 5 7 4 7 4 5 7 6 7 5 6 6 74 5,7 
P14 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 79 6,1 
P15 4 4 5 3 6 3 3 7 4 6 3 3 2 53 4,1 
P16 6 7 6 6 6 6 7 4 5 5 5 5 6 74 5,7 
P17 5 5 4 4 5 5 4 5 6 3 5 3 4 58 4,5 

Summa 98 86 82 79 88 83 83 96 86 91 82 81 67   
Medel 5,8 5,1 4,8 4,6 5,2 4,9 4,9 5,6 5,1 5,4 4,8 4,8 3,9   

                
             Tot. 1102  
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Bilaga 2 – lyssningstest-poäng för de neutrala ljuden 
 
1 = håller inte alls med, 7 = håller helt med. De negativt laddade ordens (besvärande, irriterande och sövande) poäng inverteras så att en totalsumma kan erhållas, d.v.s. en 2:a 
för besvärande blir en 6:a för icke-besvärande. 

Neutrala ljud              
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P1 6 6 7 6 7 6 5 7 6 7 5 7 3 78 6,0 
P2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 6 65 5,0 
P3 4 3 5 2 6 3 1 7 4 6 1 2 1 45 3,5 
P4 7 6 7 7 7 6 7 7 6 5 7 4 1 77 5,9 
P5 6 4 4 5 3 5 5 7 3 4 5 5 4 60 4,6 
P6 6 5 7 7 7 2 6 5 5 7 7 7 4 75 5,8 
P7 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 5 4 43 3,3 
P8 7 6 6 6 7 7 7 7 4 6 6 6 6 81 6,2 
P9 5 5 4 5 4 5 5 6 5 5 5 3 4 61 4,7 

P10 7 6 1 6 1 7 7 1 7 5 7 4 4 63 4,8 
P11 5 5 2 5 2 6 5 2 6 2 5 5 6 56 4,3 
P12 4 1 3 4 1 4 1 7 1 7 6 7 7 53 4,1 
P13 4 3 4 5 4 4 3 7 4 7 5 4 4 58 4,5 
P14 5 3 3 6 2 6 2 6 3 6 6 6 6 60 4,6 
P15 3 4 5 3 5 3 3 7 4 5 6 4 2 54 4,2 
P16 7 4 6 7 2 6 6 7 3 4 6 5 6 69 5,3 
P17 6 4 6 4 5 6 5 6 4 2 5 2 2 57 4,4 

Summa 90 72 78 86 70 83 76 97 73 88 91 81 70   
Medel 5,3 4,2 4,6 5,1 4,1 4,9 4,5 5,7 4,3 5,2 5,4 4,8 4,1   

                
             Tot. 1055  
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Bilaga 3 – lyssningstest-poäng för det tysta gränssnittet 
 
1 = håller inte alls med, 7 = håller helt med. De negativt laddade ordens (besvärande, irriterande och sövande) poäng inverteras så att en totalsumma kan erhållas, d.v.s. en 2:a 
för besvärande blir en 6:a för icke-besvärande. 

Tyst gränssnitt              
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P1 6 6 7 6 7 6 5 7 6 7 6 6 5 80 6,2 
P2 6 5 6 5 6 4 5 6 5 6 6 5 6 71 5,5 
P3 3 3 6 2 5 3 2 7 3 5 2 2 1 44 3,4 
P4 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 1 83 6,4 
P5 6 5 6 5 7 6 5 5 4 6 5 5 4 69 5,3 
P6 3 4 6 3 4 2 3 4 3 2 4 2 4 44 3,4 
P7 3 2 5 3 3 3 3 6 3 3 4 5 4 47 3,6 
P8 7 5 6 6 7 7 7 7 4 6 5 6 6 79 6,1 
P9 4 6 6 3 7 5 4 5 6 4 6 3 4 63 4,8 

P10 7 1 4 6 4 6 4 4 4 5 6 6 4 61 4,7 
P11 5 4 4 3 4 5 5 4 3 5 3 2 3 50 3,8 
P12 4 7 7 4 7 4 1 7 5 1 6 7 6 66 5,1 
P13 5 3 4 5 6 5 4 6 4 5 6 3 6 62 4,8 
P14 7 7 7 3 5 7 4 4 4 5 5 5 5 68 5,2 
P15 4 3 4 3 3 3 3 7 5 6 5 4 2 52 4,0 
P16 7 5 7 2 4 5 5 1 5 3 6 3 5 58 4,5 
P17 4 4 7 3 6 4 4 5 4 6 4 6 4 61 4,7 

Summa 88 76 99 69 92 82 71 92 74 82 86 77 70   
Medel 5,2 4,5 5,8 4,1 5,4 4,8 4,2 5,4 4,4 4,8 5,1 4,5 4,1   

                
             Tot. 1058  
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Bilaga 4 – gränssnittsljuden som skapades 
 
Filerna, som endast är tillgängliga i den elektroniska versionen av rapporten, är mp3-komprimerade versioner av ljuden i 128 kbps.  
14 events ljudsattes i de olika gränssnitten och en del ljud förekom mer än en gång.  

 

 Konceptuella ljud Neutrala ljud 

Close spela! spela! 

Close popup spela! spela! 

Cooliris spela! spela! 

Extra spela! spela! 

Klick 1 spela! spela! 

Klick 2 spela! spela! 

Klick 3 spela! spela! 

Klick 4 spela! spela! 

Klick 5 spela! spela! 

Köpguide spela! spela! 

Send mail spela! spela! 

Sound off spela! spela! 

Spelare spela! spela! 

Visa alla spela! spela! 

 

 

 






























