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Sammanfattning 
I den här rapporten presenteras och utvärderas en designidé baserad på an-
vändning av naturliga ljudeffekter, s.k. auditiva ikoner för gränssnitt som byg-
ger på en rumsmetafor. Till skillnad från många andra undersökningar som 
fokuserar på ljuds användning i multimodala system behandlas här ljuds an-
vändning i unimodala tal- och ljudbaserade system. En prototyp till ett system 
för fastighetsskötare baserat på en rumsbaserad gränssnittsmetafor och auditi-
va ikoner utvecklades. Det genomfördes även en utvärdering av prototypen 
där den ställdes mot en design med s.k. earcons och en utan ljud som naviga-
tionsstöd. Försökspersonernas subjektiva attityder gentemot auditiva ikoner 
var mer positiva än mot earcons.  
Title: Sound design for room metaphor based speech interfaces 
Abstract: In this paper, a navigation support approach for speech-only inter-
action based on auditory icons for room-based designs is presented, i.e. natu-
rally occurring sounds that have a natural mapping to the system's underlying 
design metaphor. In contrast to many recent investigations that have focused 
on multi-modal or augmented reality systems, this paper concerns a unimodal 
speech and sound-only system. An auditory icon based prototype system for 
buildings maintenance support using a room-based metaphor was developed. 
The design was evaluated in a comparison with earcons and no-sound designs. 
The users’ subjective attitudes toward auditory icons were significantly more 
positive than to earcons.   
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Förord 
Det här examensarbetet har genomförts på Centrum för Talteknologi, ett 
kompetenscentrum vid KTH med stöd från VINNOVA, KTH och deltagan-
de svenska företag och organisationer. Särskilt tack till ABB och Pipebeach.  
Detta arbete är en del av Alltiallo-projektet vid Centrum för Talteknologi på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Projektet syftar till att ta fram en 
generell adaptiv  
VoiceXML-baserad dialoghanterare som passar för att hantera olika domän-
beroende dialoger. Ena delen av det här examensarbetet har syftat till att 
koppla samman en tekniskt avancerad domän med dialoghanteraren: ABBs 
mjukvaruplattform för IndustrialIT. Den andra delen, och den som beskrivs i 
den här rapporten, har syftat till att implementera en prototyp på denna platt-
form och utvärdera olika typer av ljudbaserade navigationsstöd i prototypen.  
Det här arbetet hade inte varit möjligt utan vissa personers stöd: 
Tack till Nils Dahlbäck, Institutionen för Datavetenskap (Linköpings Univer-
sitet), som varit handledare. 
Tack till Gabriel Skantze som kommit med ovärderliga synpunkter.  
Tack till Rolf Carlsson. 
Tack till alla försökspersoner som ställt upp.  
Tack till min fru som haft mycket tålamod.  
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1 Inledning 
Dagens automatiska talsvarstjänster är ofta långsamma och svåra att hitta i, 
vilket ofta gör att användarna tycker systemen är enformiga och tråkiga. Dessa 
problem hänger till viss del samman; ett system där det är svårt att hitta tving-
ar ofta användarna att ta reda på var i systemet de befinner sig, vilket tar tid. 
Det är dock ingen lätt uppgift att utforma ett talbaserat gränssnitt. Till skillnad 
från ett grafiskt gränssnitt där det är möjligt att presentera många olika typer 
av information samtidigt, är talbaserade system mer begränsade eftersom tal-
kanalen är seriell, dvs. systemet måste successivt läsa upp informationen. 
Denna begränsning gör ofta att det tar lång tid att presentera informationen. 
Detta är tydligt i många taltjänster som finns på marknaden, många har nog 
irriterat sig på till synes oändliga uppräkningar av menyval, upprepningar etc. 
Men måste ett talsystem verkligen vara så svårnavigerat som det kan verka vid 
första anblicken? En av förhoppningarna bakom det här arbetet är att kunna 
presentera ett system där detta inte är fallet, åtminstone inte i samma utsträck-
ning som i majoriteten av kommersiellt tillgängliga system.  
Ett sätt att göra ett system roligare att använda är att frångå menystrukturen 
och låta systemets gränssnitt likna en domän, på liknande sätt som arbetsmil-
jön i ett fönsterbaserat operativsystem i en dator påminner om ett skrivbord. 
Genom att användarna har kännedom om domänen som gränssnittet liknar 
får de också kännedom om hur systemet fungerar, t.ex. vet användarna att en 
mapp innehåller filer etc. Hur detta kan göras i talbaserade system är kanske 
inte lika uppenbart. En metod är dock att låta systemet läsa upp olika typer av 
beskrivningar av vad som händer, t.ex. kan ett system som liknar ett hus hela 
tiden läsa upp i vilket rum användarna befinner sig i och vilka föremål som 
finns där etc. Denna designstrategi kan göra system både lättare att lära sig, 
roligare att använda och snabbare men har trots sina fördelar sällan använts i 
utformningen av talbaserade gränssnitt.  
Ett sätt att bredda informationsflödet, och samtidigt minska risken att använ-
daren tappar orienteringen är att använda ljudeffekter (t.ex. ljudet av en dörr 
som öppnas, eller en musiksnutt) tillsammans med talet. Ljudeffekter kan spe-
las samtidigt som systemet talar och kontinuerligt ge användarna parallell in-
formation om de befinner sig. Ändå används inte heller ljudeffekter i någon 
större skala i existerande system för slutanvändare, t.ex. automatiserade flyg-
bokningstjänster m.fl. När de förekommer är det ofta som bakgrundsmusik 
eller vinjettmusik för vissa delar av systemet. Detta är i och för sig bra, men 
med omsorgsfull design kan ljudeffekter användas på mycket mer kraftfullt 
sätt, särskilt om systemet är utformat att imitera en känd domän som ljuden 
harmonierar med.  



 

2 Inledning 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur naturliga ljudeffekter kan an-
vändas för att förbättra ett talgränssnitt som är baserat på en rumsstruktur 
(egentligen en rumsmetafor, jfr avsnitt 2.1.3). Idéerna bakom naturliga ljudeffek-
ter har tillämpats i utvecklingen av en prototyp. För att ytterligare undersöka 
vilken effekt de naturliga ljudeffekterna hade skedde även en utvärdering, där 
dessa ljudeffekter ställdes mot ett alternativt synsätt.  
I nästa kapitel följer en genomgång av tidigare forskning. De två synsätten au-
ditiva ikoner (naturliga ljudeffekter) och earcons beskrivs och ställs mot varandra. 
Dessutom diskuteras rumsmetaforen i viss utsträckning. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel görs en genomgång av den litteratur som finns om ljud i dator-
gränssnitt, dessutom konkretiseras och utvecklas ett av synsätten: auditiva iko-
ner, dvs. användning av naturliga ljud t.ex. att låta ljudet av fotsteg markera 
förflyttning. Målsättningen är att vidareutveckla detta synsätt så att det blir 
tydligt hur det kan tillämpas i utvecklingen av ett talbaserat gränssnitt som 
bygger på en rumsmetafor.  
Valet av designmetafor kan påverka utformningen av ljud i ett gränssnitt, där-
för inleds detta kapitel med en översikt över designmetaforer, främst meny- 
och rumsmetaforer, och deras värde i gränssnittsdesign (avsnitt 2.1). Därefter 
följer en kort redogörelse för olika typer av ljud och vilket slags förhållande de 
har till det fenomen de betecknar (avsnitt 2.2). Sedan behandlas s.k. earcons 
(avsnitt 2.3), dvs. användning av musikaliska ljud, t.ex. att låta en melodislinga 
markera förflyttning. Sen följer en längre redogörelse av auditiva ikoner (av-
snitt 2.4), därefter jämförs auditiva ikoner med earcons (avsnitt 2.5). Slutligen 
sammanfattas kapitlet (avsnitt 2.6). 

2.1 Designmetaforer 

Preece et al. (1994, s. 153) ger följande förklaring av termen gränssnittsmetafor: 
”Gränssnittsmetaforer kombinerar en bekant domän med systemstrukturen för att ge en 
konkret bild av systemet” 1. Även om andra användningar av termen metafor före-
kommer i designsammanhang, är det i ovanstående betydelse termen metafor 
kommer att användas i den här framställningen. 

2.1.1 Menymetaforen och traditionell design av talbaserade system 
I kommersiella tonvalsstyrda talsvarssystem har den bakomliggande gräns-
snittsmetaforen ofta varit en menymetafor (Dutton et al., 1999). I talbaserade 
gränssnitt är detta normalt en trädstruktur; från varje plats finns ett antal nya 
mer specifika val, samt möjlighet att gå tillbaka till föregående meny. Det kan 
diskuteras om menymetaforen i talbaserade sammanhang verkligen är en me-
tafor, någon större likhet till t.ex. en meny i en restaurang finns ju inte. En 
meny i ett talbaserat system syftar inte heller till att i första hand efterlikna en 
meny från en restaurang. Termen ”meny” för vissa typer av trädstrukturbase-
rade valmöjligheter har i datorsammanhang blivit så etablerad att kopplingen 
till den ursprungliga innebörden av ”meny”, mer eller mindre har försvunnit. 
Menyer i ett talbaserat gränssnitt utgår ifrån menystrukturerna i ett dator-

                                                 
1 Eng: Interface metaphors combine a familiar domain with the system structure to make a concrete system 
image. 
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gränssnitt och kan därför sägas bygga på en menymetafor, vilket då efterliknar 
datorns menystrukturer och inte t.ex. en restaurangmeny.  
En svårighet vid utformningen av menymetaforer i talbaserade gränssnitt är 
att avväga antalet val i varje meny. Många alternativ i en meny gör det svårt att 
överblicka valmöjligheterna dessutom tar de lång tid att läsa upp. IBM Voice 
Server Programmer’s Guide (2002) rekommenderar maximalt 9 alternativ, 
förutsatt att användaren har möjlighet att avbryta systemet när det talar (s.k. 
barge-in), annars rekommenderas 5. Även om användaren tillåts avbryta sy-
stemet och på så sätt snabbare kan göra sina val kräver det att användaren vet 
vad som går att säga, detta är sällan fallet för oerfarna användare. Få val i varje 
meny gör att trädstrukturerna blir djupa vilket kan göra att användaren måste 
göra fler val innan denne når önskad information.  
I många automatiska talsvarstjänster använder användaren knapparna på tele-
fonen för att ge kommandon till systemet. Dessa system bygger uteslutande på 
mycket enkla metaforer, oftast menymetaforer, vilket inte är förvånande givet 
den begränsade interaktionsmöjligheten som knappsatsen på en telefon utgör. 
Denna begränsning finns inte i gränssnitt som bygger på automatisk taligen-
känning. Trots detta bygger ändå gränssnitten i flera kommersiella talsvarssy-
stem med automatisk taligenkänning på menymetaforer, t.ex. Tellme, Vodafo-
nes Röstportal, SpeechWorks röstportal etc.2. Det är också vanligt att gräns-
snitten mer liknar naturliga dialoger, t.ex. SpeechWorks callcenter, som är en 
automatiserad växeltelefonist. Graden av realism i dessa system är dock sällan 
hög eftersom dialogerna ofta är helt systemstyrda, dvs. systemet frågar använ-
daren efter information, inte tvärtom3.  

2.1.2 Alternativ till menymetaforen 
För att undersöka alternativ till den dominerande menymetaforen i automatis-
ka tonvalsbaserade talsvarssystem utvärderade, Dutton, Foster och Jack (1999) 
olika gränssnittsmetaforer i ett system för e-handel. De menade att en tydlig 
designmetafor kunde göra komplicerade menystrukturer lättare att komma 
ihåg och underlätta användarnas förståelse för systemet och därmed bl.a. 
minska behovet av koncentration och göra övergången från nybörjare till ex-
pert snabbare.  

                                                 
2 Se respektive webbsida för mer information: http://www.1-800-555-tell.com/, 
http://www.vodafone.se/150_1.jsp?service_id=2197, 
http://www.speechworks.com/demos/dotcom.cfm 
3 I vissa fall, t.ex. vid resebokningar kan det även i människa-människa dialog förekomma 
att ena parten tar initiativet. Detta är dock sällan fallet i hela dialogen, utan sker snarare i en 
kritisk del av den, varför helt systemstyrda system även i dessa fall kan te sig (om än i mind-
re grad) onaturliga. 
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De utvärderade ett e-handelssystem för hushållsartiklar, kläder, mat m.m. Från 
huvudmenyn gick det att välja mellan 5 kategorier: damkläder, herrkläder, 
barnkläder, heminredning och mat (det gick även att välja ”avsluta”). Alla 
valmöjligheter utom ”avsluta” ledde till en ny meny med ett antal val för olika 
underkategorier, t.ex. gick det i heminredning välja på växter, bordslampor el-
ler gardiner. Från varje underkategori kunde specifika produkter väljas.  
Två metaforer ställdes mot menymetaforen: en tidskriftmetafor och en varu-
husmetafor. Alla metaforer byggde på samma underliggande trädstruktur. 
Däremot användes en annan terminologi i systemets beskrivningar, andra 
kommandon användes och dessutom användes ljud för att stärka metaforer-
nas trovärdighet (dock inte i menymetaforen). Tidskriftmetaforen byggde på 
att de grundläggande kategorierna (t.ex. damkläder) fanns på olika sidor i tid-
skriften och valdes från innehållsförteckningen (motsvarande huvudmenyn). 
På varje sida representerades underkategorier som numrerade bilder. Varu-
husmetaforen byggde på att huvudmenyn var en hiss där de grundläggande 
kategorierna representerades som våningsplan. På varje våningsplan valdes 
olika underkategorier genom att användaren valde en riktning; underkategori-
erna var fördelade spatialt. Exempel på den terminologi som användes i de 
olika metaforerna visas i Tabell 1. 
Tabell 1  
Exempel på terminologi som användes i de olika metaforerna (översatt från Dut-
ton, Foster och Jack, 1999, s. 173) 

Meny (ingen meta-
for4) 

Varuhusmetafor Tidskriftsmetafor 

’För skjortor tryck 
1, för byxor tryck 
2 och för jackor 
tryck 3’. 

’Skjortor hänger till 
vänster om dig, byxor är 
vid räcket framför dig 
och jackor är till höger.’ 

’Du har skjortor på den första 
bilden, byxor på den andra och 
jackor på den tredje’. 

’För att återgå till 
listan över katego-
rier tryck stjärna.’ 

’För att återgå till hissen, 
tryck start’. 

’För att återgå till innehållsför-
teckningen tryck start’. 

’Vilken kategori 
vill du välja?’ 

Hisskötare, ’Vilken vå-
ning vill du åka till?’ 

’Vilken sida vill du bläddra till?’

’Kategori fem, 
mat.’ 

’Åker upp! [ljudeffekt: 
hiss i rörelse] våning 
fem, matavdelningen.’ 

’[Ljudeffekt: sidor som blädd-
ras] Sidan fem, mat’ 

 

                                                 
4 Dutton, Foster och Jack anser att en meny i deras talgränssnitt inte är en metafor, jfr dock 
avsnitt 2.1.1. 
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Metaforerna utvärderades genom att försökspersonerna fick i uppdrag att 
handla olika saker. Uppgifterna fokuserades mot bläddring och olika val i sy-
stemet snarare än betalningsproceduren. När uppgifterna var lösta fick för-
sökspersonerna fylla i en enkät om deras subjektiva attityder gentemot syste-
met. Resultaten visade att användarna i högre utsträckning lyckades genomfö-
ra köpen när gränssnittet var baserat på tidsskriftsmetaforen eller varuhusme-
taforen. Användarnas attityder var mer positiva mot varuhusmetaforen än de 
två andra.  

2.1.3 Rumsmetaforen 
En intressant typ av metafor är rumsmetaforen, dvs. att använda rum för att 
representera en domän. Ur rumsmetaforen går det att härleda mer specifika 
metaforer, t.ex. varuhusmetaforen (se avsnitt 2.1.2). Detta gör det möjligt att 
använda samma grundläggande struktur och interaktionssätt även i specialise-
rade domäner.  
En viktig aspekt av en metafor är vilka typer av strukturer som den kan ut-
trycka på ett naturligt sätt. En fördel med rumsmetaforen jämfört med meny-
metaforen är att den kan representera mer komplicerade strukturer. Det finns 
en skillnad på ett rent matematiskt plan: menystrukturer är nästan uteslutande 
trädstrukturer, rumsstrukturer kan vara grafer, som kan uttrycka mer kompli-
cerade strukturer än trädstrukturer. Ett exempel på en struktur som kan ut-
tryckas som en graf, men inte som en trädstruktur illustreras i Figur 1. 

 
Figur 1. En rumsstruktur som inte kan representeras i en trädstrukturbaserad meta-
for. 

Naturligtvis är det möjligt att utveckla ett menybaserat gränssnitt med genvä-
gar mellan delar som inte är sammankopplade genom trädstrukturen (vilket då 
egentligen är en grafstruktur), detta har gjorts i t.ex. Vodafones röstportal. Det 
finns dock problem med denna lösning. Görs genvägarna explicita i hög ut-
sträckning, dvs. användaren upplyses vid varje plats i systemet om vilka gen-
vägar som finns, kan detta bli förvirrande eftersom systemets underliggande 
struktur blir mindre tydlig. Explicita genvägar kan inte införlivas på ett natur-
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a

Skiss över ett rum Rummets grafrepresentation. 
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ligt sätt i menymetaforen eftersom de inte är del av den struktur metaforen 
implicerar. En annan möjlighet är att använda implicita genvägar; användaren 
upplyses vid något tillfälle att det alltid går att gå till vissa platser i systemet 
(det är denna typ av genvägar som används i Vodafones röstportal). Proble-
met med den metoden är att det ställer höga krav på användarens kunskap om 
systemet eftersom denne måste komma ihåg vilka genvägar som finns.  
Även om meny- och rumsmetaforer i praktiska tillämpningar följaktligen inte 
alltid är bundna till träd respektive grafstruktur på ett matematiskt plan, är det-
ta av underordnat intresse i designsammanhang; även om det finns undantag 
är dessa i praktiska sammanhang marginella. Dessutom bygger metaforerna på 
dessa strukturella skillnader rent konceptuellt. Därför kommer menymetafo-
ren och rumsmetaforen underförstås bygga på träd respektive grafstruktur i 
denna rapport.  
I ett system som bygger på en rumsmetafor är det möjligt att bygga upp kom-
plicerade strukturer där det fortfarande är möjligt att gå mellan olika delar av 
systemet med få steg, eftersom en kompaktare struktur kan konstrueras med 
grafer. Detta illustreras i Figur 2. I grafstrukturen är det möjligt att förflytta sig 
mellan två punkter med endast ett steg, förutom i enstaka fall där två steg 
krävs (t.ex. i d – f). I menystrukturen krävs det som mest 4 steg att gå mellan 
två punkter (t.ex. g – c).  

Figur 2. I grafstrukturen går det att med färre steg förflytta sig mellan två positioner.  

I sammanhang då användarna har god förkunskap om domänen kan det vara 
möjligt att strukturera ett rumsbaserat system genom att använda deras för-
handskunskaper. Detta skulle t.ex. kunna vara möjligt i ett underhållssystem 
för en fabrik, eller i en applikation för intelligenta hem (dvs. ett system som 
gör det möjligt för användaren att med rösten styra och kontrollera vissa 
aspekter av sin hemmiljö). I sådana tillämpningar skulle användarna kunna an-
vända sin kunskap om var rummen ligger för att navigera i applikationen, dvs. 
applikationen speglar den verkliga miljön. Även om det i vissa fall är möjligt 
att göra en sådan modellering är det inte säkert att det ger det mest användba-
ra gränssnittet eftersom det är osäkert om domänen är så väl strukturerad som 
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den skulle kunna vara. I dessa fall kan det vara bättre att konstruera en ny, mer 
effektiv rumsmetafor som är mer välstrukturerad och intuitiv.   

2.2 Ljud som tecken 

Ljudeffekter i ett talgränssnitt är en typ av tecken. Ett tecken kan ha olika rela-
tion till vad de står för, denna relation är en viktig skillnad mellan de olika ty-
per av ljudeffekter som kommer att behandlas i denna framställning. Tyvärr 
används terminologin inkonsekvent i många framställningar om ljud i dator-
gränssnitt (t.ex. Sumikawa et al., 1985, Brewster 1994 m.fl.). Därför följer här 
en kortare sammanfattning (baserad på Allwood och Anderssons [1996] 
genomgång) av några grundläggande delar av Pierces teori om tecken i nästa 
stycke.  
Ett tecken kan ha olika relationer till det som betecknas. Ett tecken kan t.ex. 
vara ett ord, en ikon i ett datorgränssnitt, eller i det här projektet, en ljudef-
fekt. Ett tecken står för någonting, t.ex. kan en ikon i ett grafiskt gränssnitt stå 
för en viss typ av fil, en ljudeffekt i ett talgränssnitt stå för huvudmeny etc. I 
stort finns tre typer av relationer mellan tecknet och det som betecknas: iko-
nisk, indexikal och konventionell 5. En ikonisk relation bygger på en likhet mellan 
tecknet och det som betecknas, t.ex. ett foto av en person (personen beteck-
nas), eller ljudet av en motor (motorn betecknas). Ett specialfall av den iko-
niska relationen är s.k. metaforiska relationer, eftersom dessa också bygger på 
en likhet mellan det metaforen bokstavligen säger och det som den åsyftar, 
t.ex. att samhället kan sägas vara en organism; eftersom både samhället och 
organismen består av mindre delar som helheten är beroende av. En indexikal 
relation bygger på två företeelser som brukar uppträda naturligt tillsammans, 
t.ex. rök för eld, röda prickar för mässlingen etc. En konventionell relation rå-
der då det finns en gemensam uppfattning hos en grupp människor att ett 
visst tecken betecknar ett speciellt fenomen, ord är exempel på detta, t.ex. be-
tecknar ”bord” ett bord. En typ av konventionella tecken är s.k. symboler. 
Symboler har en godtycklig relation till det som betecknas, t.ex. en melodi-
slinga som står för huvudmeny i ett talbaserat gränssnitt. En skillnad mellan 
symboler och ikoniska tecken är att symboler måste läras in eftersom relatio-
nen mellan symbolen och det som betecknas är godtycklig.  
De ljudtyper som behandlas i denna rapport, auditiva ikoner och earcons, har 
olika typer av relationer till vad de betecknar. Auditiva ikoner är ljud som byg-
ger på en likhetsrelation med det som representeras, de är alltså som namnet 
antyder en typ av ikoner. T.ex. ljudet av en droppande vattenkran som får re-
presentera en vattenkran. I vissa fall kan även ljudeffekter med en metaforisk 

                                                 
5 Pierce diskuterar även en fjärde typ, arbiträr men denna diskuteras endast i samband med 
konventionella tecken och är inte relevant för det här projektet.  
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relation till det som betecknas användas (Gaver, 1986), vilka också är en typ 
av ikoner. Earcons är musikaliska ljud som har en symbolisk relation, dvs. 
godtycklig, till det som representeras, t.ex. en musiksnutt som representerar 
”huvudmeny”. 

2.3 Earcons 

Den idag mest diskuterade typen av ljud i auditiva gränssnitt är så kallade ear-
cons6. Teorin utvecklades av Blattner, Sumikawa och Greenberg, men har där-
efter vidareutvecklats av bl.a. Brewster (t.ex. 1994, 1997). Från början definie-
rades earcons som: ”[…] auditiva ledtrådar som används i da-
torn/användargränssnittet för att ge användaren information om något datorobjekt, dator-
operation, eller interaktion.” 7  (Sumikawa et al., 1985, s. 2). Teorin utvecklades i 
första hand för ljud i datorgränssnitt och inspirerades av teorier för utform-
ning av grafiska ikoner, där tre typer av ikoner diskuteras, avbildande, symbo-
liska och symboliskt avbildande8. Avbildande ikoner avbildar det de represen-
terar, t.ex. en bild av en pensel för funktionen ”rita”. Symboliska ikoner har en 
godtycklig koppling till vad de representerar, t.ex. ett kryss för funktionen ”ra-
dera”. Symboliskt avbildande ikoner är en kombination av en avbildande och 
en symbolisk ikon, t.ex. en överkryssad mapp som representerar funktionen 
”ta bort mapp”.  
På samma sätt delar Blattner, Sumikawa och Greenberg (1989) in earcons i tre 
typer: imitativa, symboliska och imitativt symboliska. Imitativa earcons låter som 
det de representerar, t.ex. ljudet av ett brev som sprättas upp för funktionen 
”öppna nytt e-brev”. En symbolisk earcon är t.ex. en musiksnutt som spelas i 
en huvudmeny. En imitativt symbolisk earcon är t.ex. pappersprassel följt av 
en siren för frågan ”bekräfta borttagning av dokument”. I deras arbete är det i 
första hand symboliska earcons som behandlas och det är även den innebör-
den termen earcons har fått efterkommande arbeten. Brewster (1997, s. 3) ger 
följande beskrivning av earcons: “Earcons är abstrakta, musikaliska toner som kan 
användas i strukturerade kombinationer för att skapa ljudmeddelande som kan represente-
ra delar av ett gränssnitt” 9. Det är i denna mening termen earcons används i 
denna rapport. Observera att earcons skiljer sig från auditiva ikoner genom att 
de har en symbolisk koppling till det som betecknas istället för en ikonisk. 
                                                 
6 Termen är en parallell till visuella ikoner (eng. icons), även om denna parallell är missle-
dande eftersom earcons har en symbolisk relation till det som betecknas (jfr avsnitt 2.2).  
7 Eng. “earcons are audio cues that are used in the computer/user interface to provide information to the 
user about some computer object, operation, or interaction.” 
8 Observera att de med termen ”ikon” frångår termens ursprungliga betydelse och låter den 
innefatta alla typer av tecken som förekommer i ett datorgränssnitt, ikoner, index och sym-
boler, jfr avsnitt 2.2. 
9 Eng. “Earcons are abstract, musical tones that can be used in structured combinations to create sound 
messages to represent parts of an interface” 
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Detta medför också att earcons kräver en inlärningsperiod eftersom koppling-
en till det betecknade är godtycklig.  

2.3.1 Psykoakustisk bakgrund 
Analogt med ikoner, för vilka det finns viktiga designprinciper, formulerar 
Sumikawa, Blattner, Joy och Greenberg (1985) principer för att systematiskt 
utveckla earcons. Dessa principer förankras i psykoakustiken. Det finns fem 
psykoakustiskt viktiga egenskaper hos ljud som kan manipuleras: rytm, ton-
höjd, klangfärg, register och dynamik (Sumikawa et al., 1985)10.  
Ett ljuds rytm är ett av de viktigaste karaktärsdragen för diskriminering mellan 
olika ljud; samma melodi spelad med olika rytmer kan upplevas väldigt olika 
(Sumikawa et al., 1985). För att lätt kunna variera register (se nedan) bör varia-
tioner av tonhöjd ske inom samma oktav, dvs. att det är mindre än en oktavs 
skillnad mellan den högsta och lägsta tonen i melodin för varje motiv. Klang-
färg är ett ljuds speciella karaktär; två toner med olika klangfärg kan ha samma 
tonhöjd men ändå låta olika, t.ex. ett piano jämfört med en saxofon. Sumika-
wa, Blattner, Joy och Greenberg (1985) rekommenderar fyra olika variationer 
av klangfärg, baserade på följande vågformer: sinusvåg, sågtandsvåg, pulsvåg 
och triangelvåg (se Figur 3). Varje vågform ger ett karakteristiskt övertons-
spektrum, varför ljud baserade på vågformerna skiljer sig tydligt åt. För att få 
ett ljud utan klangfärg kan en sinuston användas. Brewster (1994) menar dock 
att detta är ogrundat och att andra typer av klangfärg kan användas. Registret är 
relaterat till tonhöjd men gäller för hela motivet, t.ex. vilken oktav melodin 
spelas i. Dynamik innebär förändringar i volym, ett motiv kan spelas med suc-
cessivt minskande volym, s.k. diminuendo. Utöver dessa dimensioner har and-
ra egenskaper använts i senare studier, t.ex. panorering i stereofältet (Brewster 
et al., 1996).  

sinus

triangel

sågtand

puls
f

aa

aa aa

aa

ff

f

t

tt

t

vågform frekvensspektrum

a - amplitud
t - tid
f - frekvens

vågform frekvensspektrum

 
Figur 3. De 4 vågformer med motsvarande övertonsspektrum som rekommenderas 
av Sumikawa, Blattner, Joy och Greenberg för konstruktion av earcons.  

                                                 
10 Observera att flera av de ljudrelaterade termerna som används i detta avsnitt är förklarade 
i ordlistan 
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Enligt Sumikawa, Blattner, Joy och Greenberg (1985) är de två grundläggande 
egenskaperna rytm och tonhöjd; tillsammans utgör de grunden för ett s.k. mo-
tiv. De ger följande definition av ett motiv (1985, s. 14): ”en ’rytmiserad sekvens 
av tonhöjder’ ” (eng. ”a ’rhythmicized sequence of pitches’”). Följden av toner 
bör vara arrangerad så att den lätt kan urskiljas som en individuell enhet. Ge-
nom att systematiskt variera och kombinera olika motiv blir det möjligt att ut-
trycka strukturella förhållanden i earcons. T.ex. skulle en earcon för en doku-
mentfil i en dator kunna vara uppbyggd av ett motiv som symboliserar ”fil”, 
följt av ett som symboliserar ”dokument”. 

2.3.2 Uppbyggnad av earcons 
Sumikawa, Blattner, Joy och Greenberg (1985) diskuterar två typer av earcons, 
sammansatta earcons (eng. compound earcons), och familjebaserade earcons, (eng. 
family earcons). I sammansatta earcons användes kombinationer av motiv, 
spelade efter varandra, där varje motiv svarar mot en företeelse i systemet, an-
tingen ett objekt eller en funktion. Kombinationen av innebörderna av respek-
tive motiv bygger upp innebörden hos en sammansatt earcon, se Figur 4.  

motiv för t.ex. "ta bort" motiv för t.ex. "dokument"

sammansatta motiv för "ta bort dokument"  
Figur 4. Exempel på sammansatta earcons. 

Familjebaserade earcons byggs upp hierarkiskt. Detta görs genom att systema-
tiskt variera motivens olika dimensioner inom familjerna och samtidigt låta 
motiven ärva sina förfäders egenskaper, se Figur 5. För nybörjare rekommen-
derar de för tydlighetens skull att förfädernas motiv successivt upprepas, men 
menar att det för experten räcker med endast det sista motivet, t.ex. räcker det 
för överföring (se Figur 5) med det motiv som spelas med el-piano. I figuren 
varieras olika dimensioner av motiven beroende på nivå: speciellt för första 
nivån är att rytm varieras (endast klickljud), för andra tonhöjd och för tredje 
klangfärg (elpiano och saxofon). Observera att en sinuston, dvs. ett ljud utan 
klangfärg, används i andra nivån för att möjliggöra variation av klangfärg i 
tredje.  
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överföring

klick

sinuston sinuston

elpiano saxofon

värdepapperkonton

saldo

huvudmenyärvda egenskaper från
ovanstående nivå

 
Figur 5. Exempel på användning familjebaserade earcons (anpassade för nybörjare) 
i ett banksystem, utformade enligt Brewsters (1994) rekommendationer. Förfäder-
nas egenskaper upprepas successivt. 

Eftersom det finns fem olika dimensioner (rytm, tonhöjd, klangfärg, register 
och dynamik) som kan varieras i motiven, så är hierarkierna begränsade till 
maximalt fem nivåer, en för varje dimension.  
I denna rapport är det familjebaserade earcons som behandlas. Brewster har 
visat att användare kan komma ihåg stora hierarkier av familjebaserade ear-
cons. I ett menysystem med 27 noder fördelade på 4 nivåer kunde användare 
till 80 % korrekt avgöra var de befann genom att lyssna på en earcon (Brews-
ter, 1996). I en liknande studie av Brewster (1997) – med skillnaden att ljud-
kvaliteten hos de earcons som användes var likvärdig med den i mobiltelefo-
ner (i den tidigare studien användes högre ljudkvalitet) – kunde 73 % av an-
vändarna avgöra var de befann sig genom att lyssna på en earcon. Brewster 
(1997) menar att dessa studier visar att earcons är lämpliga att använda i tele-
fonibaserade gränssnitt. Earcons är i första hand testade i menybaserade 
gränssitt och det är oklart om deras fördelar finns även i andra designmetafo-
rer som t.ex. rumsmetaforen.  

2.4 Auditiva ikoner 

Även om termen earcons enligt Sumikawa (1985) från början innefattade även 
imiterande ljud, har Gaver (1986) använt termen auditiva ikoner (eng. auditory 
icons) för den sortens ljud. Auditiva ikoner är naturliga ljud som används av-
bildande (eller i vissa fall indexerande); dvs. ljudens naturliga associationer ut-
nyttjas, t.ex. ljudet av en inspelning som spolas tillbaka i ett telefonsvararsy-
stem. Auditiva ikoner kräver en förståelse för hur människor uppfattar och 
karakteriserar naturliga, vardagliga ljud. En fullödig teori för detta finns inte 
idag. Gaver har dock påbörjat utvecklingen av en sådan. I detta avsnitt följer 
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en redogörelse för Gavers ekologiska teori för ljudperception11, eftersom den 
är ofullständig på vissa områden görs även vissa tillägg och vidareutvecklingar. 
Avsnittet avslutas med en diskussion kring utvecklingsprocessen av auditiva 
ikoner.  

2.4.1 En ekologisk teori för ljudperception 
Enligt Gaver (1993) är traditionell psykoakustik otillräcklig för att tillfredsstäl-
lande beskriva hur vardagliga ljud percipieras. Gaver menar att människor inte 
i första hand uppmärksammar tonhöjd och ljudstyrka – fundamentala begrepp 
inom den traditionella psykoakustiken – snarare analyseras ett ljud utifrån vil-
ken källa som generar ljudet. Till exempel tänker en person som hör en bil 
närma sig bakifrån i första hand just på att det är en bil, om den har en stor 
eller liten motor, om den kör fort eller långsamt etc., inte på ljudets tonhöjd 
eller ljudstyrka. Detta är ett exempel på s.k. vardagslyssning. Även om det före-
kommer s.k. musikalisk lyssning då egenskaper som tonhöjd, rytm och ljudstyr-
ka är viktigast, t.ex. vid en konsert, sker den typen av lyssning förhållandevis 
sällan.  
Enligt Gaver måste den traditionella psykoakustiken utökas i två riktningar för 
att kunna möjliggöra en teori för vardagslyssning: a) De perceptuella dimen-
sioner som studeras bör omfatta även ljudkällan och inte bara ljudet; b) även 
komplexa akustiska variabler måste kunna behandlas som elementära. Främst 
bör utökningen fokuseras mot att besvara frågorna: ”Vad hör vi?” och ”hur 
hör vi det?”.  
I Gaver (1993) behandlas den första av dessa frågor. Utifrån ett ekologiskt 
perspektiv ger ett givet ljud information om en interaktion mellan olika material 
på en plats i en miljö. Vid interaktionerna mellan olika material uppstår vibra-
tioner som skapar svängningar i lufttrycket runt ljudkällan, svängningarna ut-
breder sig i miljön där de äger rum och färgas av den. Interaktionerna mellan 
materialen förmedlar information om själva ljudkällan, t.ex. ljudet av en penna 
som dras mot ett papper, eller mer komplicerade svängningar och interaktio-
ner, som ljudet av en bil. Svängningarna färgas av miljön, t.ex. reflekteras de 
mot olika ytor och får därigenom en speciell karaktär, t.ex. karaktären av ett 
badrum, eller karaktären av en kyrka. De reflektioner som uppstår är det som i 
huvudsak bestämmer miljöns färgning av ljudet, de kallas för ljudets efterklang 
(Begault, 1994).   

Ljudkällor 
I Gaver (1993) behandlas i första hand ljudkällorna. Gaver skiljer på tre olika 
typer av ljudkällor: solida kroppar, aerodynamiska händelser och vätskor.  

                                                 
11 Gaver har inspirerats av Gibsons (1966) ekologiska teori för seende. 
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Exempel på vibrerande solida kroppar är: en gnisslande dörr, fotsteg, glas som 
går sönder, en bil m.m. Det speciella vibrationsmönster som uppstår vid inter-
aktionen mellan materialen ger upphov till ljudet. Vibrationsmönstret beror på 
hur vibrationen sätts igång, t.ex. genom friktion, kollision, rullning etc. men 
även på materialet och föremålets form. Materialet och formen dämpar vibra-
tionen på olika sätt, vilket ger olika karaktärer, t.ex. dunsar trä medan metaller 
”ringer”. Även kombinationer av interaktioner kan förekomma, t.ex. papper 
som skrynklas ihop (multipla deformationer). Exempel på hur olika fysiska 
parametrar hos ljudkällan påverkar ljudet ges i Tabell 2. 
Tabell 2  
Effekter av ljudkällans parametrar på ljudvågen (översatt från Gaver, 1993, s. 11) 

Källa Effekt på ljudvågen 

Interaktion  
Typ Amplitudfunktion, spektrum 
Kraft Amplitud, bandbredd 

Material  
Återställande kraft Frekvens 
Densitet Frekvens 
Dämpning Amplitudfunktioner, frekvensfunktioner 
Homogenitet Komplexa effekter på amplitud och fre-

kvens 
Konfiguration  

Form Frekvens, spektrummönster 
Storlek Frekvens, bandbredd 
Resonanta håligheter Spektrummönster 
Stöd Amplitudfunktioner, frekvens, spektrum 

 
Ljudet av aerodynamiska händelser uppstår till följd av tryckförändringar som 
orsakats av en händelse, t.ex. en exploderande ballong. Den plötsliga tryckök-
ningen ger upphov till en kraftig våg som utbreder sig i luften. För explode-
rande föremål bärs den största delen av informationen av ljudets frekvensre-
spons, denna är i första hand relaterad till explosionens storlek och kraft. 
Höga frekvenser indikerar plötsligheten av tryckförändringen runt explosio-
nen och låga frekvenser mängden gas som påverkats. Det finns även kontinu-
erliga händelser som t.ex. luften som rusar från en fläkt. Dessa orsakas av di-
rekta variationer i lufttrycket och bestäms av ljudkällans egenskaper. Ljudet av 
luften från en fläkt bestäms t.ex. av fläktens storlek och hastighet och därför 
av mängden luft den förflyttar. Även gasernas densitet påverkar ljuden, vilket 
är mycket tydligt när någon som inandats helium talar.  
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Vätskor skiljer sig från solida kroppar såtillvida att de vibrationer som uppstår 
i vätskan normalt inte är tillräckliga för att på ett hörbart sätt påverka luften. 
Däremot uppstår hörbara ljud till följd av förändringar av resonanta håligheter 
i vätskans yta. Om en sten släpps i en hink med vatten kommer först en 
tryckvåg att uppstå när stenen slår i vattnet, denna tryckvåg förändras när ste-
nen trycker undan vatten. Strax efter att stenen har träffat vattenytan uppstår 
en ’krona’ av stänkande vatten. När stenen är helt uppslukad och håligheten 
sluts, skvätter mer vatten upp. Alla dessa moment påverkar ljudet. Eftersom 
flera mindre droppar uppstår under händelsen, skapar även dessa ljud på lik-
nande sätt. Ett droppande ljud karakteriseras av en kort impuls med en ur-
skiljbar tonhöjd, följd av kortare impulser med högre tonhöjd. Ljuden påver-
kas av många faktorer, hastighet och storlek av föremålet, viskositeten hos 
vätskan m.m.  
Dessa olika typer av ljudhändelser och ljudkällor är ofta kombinerade, t.ex. en 
flaska som tappas på ett golv, eller repeterade, t.ex. fotsteg. Dessa kombina-
tioner sker dock inte godtyckligt, kombinationen av gnisslet av en mycket stor 
och tung dörr, följt av ljudet av en lätt dörr som slås igen skulle sannolikt låta 
främmande. En förståelse för hur olika ljudhändelser kan repeteras och kom-
bineras är nödvändig för en ekologisk teori om ljudperception.  
För att kunna formulera en ekologisk teori om ljudperception, måste de fysis-
ka fenomen som ligger bakom ljudkällorna sammankopplas med människors 
uppfattning av ljuden. Gaver undersökte detta genom att låta människor lyss-
na på inspelade vardagsljud och karakterisera dem. Försökspersonerna karak-
teriserade ljuden i första hand utifrån ljudkällans egenskaper, snarare än ljudets 
akustiska egenskaper som tonhöjd, rytm etc., vilket förekom endast då för-
sökspersonerna inte hörde vilket ljud det var. En intressant iakttagelse är att 
försökspersonerna var kreativa i sina beskrivningar och kunde ge trovärdiga 
beskrivningar (i och för sig felaktiga) av osannolika ljud, t.ex. beskrevs ljudet 
av en person som gick på ett golv täckt av tidningar som en person som gick 
på snö. En person lyckades till och med ge en riktig förklaring, men förkasta-
de denna till förmån för en mer trolig förklaring (personen ändrade sig till att 
det var ljudet av fotsteg på snö).  
Gaver har påbörjat utvecklingen av ett ramverk över vardagsljud och deras 
grundläggande parametrar som bestämmer perceptionen av ljuden (Gaver 
anmärker dock att ramverket är ofullständigt). Detta ramverk bygger på en 
klassificering i tre steg, inledningsvis vilka material som interagerar, därefter 
om de är solida kroppar, aerodynamiska händelser eller vätskor, och slutligen 
vilken typ av händelse interaktionen utgör, t.ex. kollision, droppande, explo-
sion etc. I Figur 6 redovisas Gavers klassificeringsschema.  
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Figur 6. En karta över vardagsljud (översatt från Gaver, 1993, s. 24) 



 

   

 Ljuddesign för rumsmetaforbaserade talgränssnitt 17 

Miljö – efterklang 
Gaver (1993) diskuterar i första hand ljudkällorna och perception av dessa. 
Han påpekar dock att även ljudets miljö är en viktig aspekt för vår perception. 
När ett ljud utbreder sig i en miljö, t.ex. ett rum, reflekteras det mot olika ytor 
och fortsätter att reflekteras efter att ljudkällan har tystnat, vilket ger ljudet en 
speciell karaktär. Detta reflektionsmönster kallas för ljudets efterklang. Begault 
ger följande definition av efterklang: ”Reflekterat ljud, dvs. efterklang, åsyftar energin 
av ett ljud inom den omgivande rymden som når lyssnaren indirekt, genom att reflekteras 
från ytorna inom den omgivande rymden där ljudkällan och lyssnaren finns .” 12 (Begault, 
1994, s. 100). Reflektionerna som efterklangen består av delas in i tidiga och 
sena reflektioner. De tidiga reflektionerna når normalt lyssnaren inom en pe-
riod av 1-80 millisekunder, beroende på närheten till de reflekterande ytorna. 
Efter de tidiga reflektionerna följer de sena som är mer spatialt diffuserade, se 
Figur 7.  

a

t

tidiga
reflektioner sena reflektioner

a - amplitud
t - tid
i - impuls

i  
Figur 7. Reflektogram för en impuls efterklang.  

Olika rum har olika typer av efterklang, t.ex. är efterklangen i ett litet rum 
kort, och lång i en kyrka. Enligt Begault bestäms efterklangen av flera aspekter 
hos rummet, bl.a. rummets storlek, dess form, men även dess material (t.ex. 
mängden dämpande textilier etc.). Rummets storlek är i första hand relaterat 
till efterklangens längd, ett stort rum ger en längre efterklang, men även till de 
tidiga reflektionerna. Rummets form och lyssnarens och ljudkällans placering i 
rummet avgör tiden innan de tidiga reflektionerna når lyssnaren, samt reflek-
tionernas mönster, om de kommer tätt eller glest etc. T.ex. har efterklangen 
mitt i ett cirkulärt rum mycket täta tidiga reflektioner, eftersom större delen av 
reflektionerna når lyssnaren samtidigt. Rummets material är relaterat till efter-
klangens frekvensspektrum, t.ex. ger textilier dämpning i högre frekvenser.  

                                                 
12 Eng. Reflected sound, i.e. reverberation, refers to the energy of a sound within the surrounding space that 
reaches the listener indirectly, by reflecting from surfaces within the surrounding space occupied by the sound 
source and the listener 
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Lokalisering 
Ytterligare en viktig faktor för ljudperception som inte diskuteras närmare i 
Gavers (1993) framställning är ljudets lokalisering. Örat är bäst på att avgöra 
om ljud kommer från höger eller vänster, om de är framför eller bakom är 
svårare (Carlson, 1994). Örats detektion av riktning sker genom två olika sy-
stem. För låga frekvenser, lägre än ca 3000 Hz, utnyttjas den fasförskjutning 
som uppstår på grund av olika ankomsttider till respektive öra. För högre fre-
kvenser utnyttjas skillnader i ljudets intensitet, fas kan inte utnyttjas här då de 
skillnader som uppstår är för korta för att kunna mätas av nervceller. Däremot 
absorberar huvudet höga frekvenser och skuggar därmed ett av öronen. Detta 
gör att ljudets intensitet vid ena örat minskar. En intressant anmärkning är att 
lokaliseringsförmågan är som sämst vid ca 3000 Hz, Carlson spekulerar i att 
det beror på att de två systemen är som mest ineffektiva vid den frekvensen.  
En viktig del av avståndsbedömningen är att den ofta är relativ, det är t.ex. lät-
tare att avgöra vilken av två ljudkällor som är närmast jämfört med att avgöra 
hur många meter det är till ljudkällorna (Begault, 1994). Enligt Shinn-
Cunningham (2000) förbättrar efterklang förmågan till avståndsbedömning. 
Däremot försämras noggrannheten i riktningsbedömningar. Även om denna 
försämring till viss del kan avhjälpas med träning (Shinn-Cunningham 2000), 
är detta sannolikt ett orealistiskt alternativ i många fall, på grund av de stora 
mängder träning som krävs. 

2.4.2 Tillämpningsområden för auditiva ikoner 
Auditiva ikoner kan användas för att förmedla många olika typer av informa-
tion i ett talbaserat gränssnitt. Innan design av auditiva ikoner diskuteras är det 
lämpligt att exemplifiera användningen av auditiva ikoner. I Tabell 3 följer ex-
empel på olika informationskategorier som kan uttryckas av auditiva ikoner. 
Tabell 3  
Exempel på informationskategorier som kan uttryckas med auditiva ikoner (över-
satt från Brewster, 1994, s. 50) 

Kategori Förklaring 
Fysiska händelser Om ett glas studsade eller gick sönder   
Osynliga strukturer En knackning på en vägg avslöjar om det finns nå-

gon hålighet i den 
Dynamiska föränd-
ringar 

En lyssnare hör när ett glas som fylls med vätska är 
fullt 

Onormala strukturer En trasig motor låter annorlunda än en fungerande 
Händelser i rymden  Ljudet av fotsteg från någon som närmar sig  
 



 

   

 Ljuddesign för rumsmetaforbaserade talgränssnitt 19 

I Tabell 4 visas några exempel på hur auditiva ikoner kan användas i olika 
funktioner i ett gränssnitt. Observera att t.ex. efterklang kan användas för 
samtliga ljud (även om detta inte nämns i exemplen) för att förstärka rumska-
raktären.  
Tabell 4  
Exempel på olika användning av auditiva ikoner i olika funktioner 

Funktion Auditiv ikon /  
beskrivning 

Förklaring 

Kontext (rum, plats, 
etc.) 

Motorrum.  
Kontinuerligt ljud av 
en motor.   

Mängden av efterklang an-
tyder hur stort rummet är. 
Tonhöjden på motorljudet 
indikerar hur stor motor det 
är, m.m.   

Tillstånd hos systemet Systemfel. 
Upprepade larmljud 
med jämna mellanrum 

Ljudvolymen och tiden mel-
lan varje larmljud anger fe-
lets grad av allvar. Larmlju-
dets karaktär anger typ av 
fel. 

Återkoppling på ge-
nomfört kommando 

Förflyttning 
Fotsteg 

Antalet fotsteg anger hur 
lång förflyttningen varit. 
Panoreringen av ljudet an-
ger åt vilket håll förflytt-
ningen skett.  

Metaljud (dvs. ljud 
som inte är relaterade 
till domänen, utan 
handlar om själva 
gränssnittet).  

Hjälp 
Ljud för ”informa-
tionsmeddelande” från 
t.ex. tunnelbanan 

Ljudtypen anger vilken typ 
av hjälp det handlar om.  

2.4.3  Existerande system 
Här följer ett exempel på användning av auditiva ikoner. Även om dessa sy-
stem inte är talbaserade, eller bara delvis är det, är det ändå relevanta tillämp-
ningar av teorier för auditiva ikoner. Två system kommer att beskrivas: AR-
Kola och SonicFinder. ARKola exemplifierar i första hand användning av 
bakgrundsljud för att förmedla olika tillstånd hos systemet. I SonicFinder an-
vändes i första hand ljud för att ge återkoppling på användarens handlingar.  
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ARKola 
ARKola utvecklades av Gaver, Smith och O’Shea (1991) för att testa auditiva 
ikoner. ARKola var en simulering av en läskedrycksfabrik. Simuleringen hade 
karaktären av ett spel snarare än en realistisk simulering av en verklig miljö. 
Projektet syftade till att belysa tre huvudpunkter: utveckling av auditiva ikoner 
för komplicerade, krävande miljöer; att använda auditiva ledtrådar (eng. cue) 
för att underlätta samarbete; att använda flera auditiva ikoner tillsammans för 
att förmedla information om flera, simultana händelser. Även om användar-
gränssnittet var grafiskt (kompletterat med högtalare för uppspelning av ljud) 
är systemet intressant för det här projektet, eftersom det också bygger på en 
avancerad teknisk miljö.  
ARKola bestod av 9 sammankopplade maskiner. Fabriken var indelad i två 
huvuddelar; i den vänstra delen värmdes kolsyrat vatten och kolanötter upp 
för att producera kokad läskedryck, i den högra delen buteljerades läskedryck-
en och utleveranser förbereddes. Varje maskin hade en på- och avstängnings-
knapp, samt en kontroll för produktionshastighet. Användarna kunde endast 
se delar av gränssnittet samtidigt, ungefär hälften av fabriken. Det gällde för 
användarna att balansera produktionstakten hos varje maskin så den totala 
produktionen blev så effektiv som möjligt.  
Ljuden utvecklades så att maskinerna hela tiden skulle förmedla sin status, 
t.ex. hade uppvärmningsmaskinen ett ljud som påminde om en svetslåga, 
flaskautomaten ljudet av klirrande flaskor etc. Ljudens rytm gav information 
om maskinens produktionstakt. Om en maskin gick sönder eller fick slut på 
förråd tystnade ljudet, dessutom spelades då även andra ljud som indikerade 
att material användes i onödan, t.ex. ljudet av vätska som spills ut, eller ljudet 
av flaskor som går sönder. Upp till fjorton ljud kunde spelas upp samtidigt. 
För att försöka maximera graden av uppfattbarhet normaliserades ljudens vo-
lym, samtidigt som deras övriga egenskaper (t.ex. klangfärg, amplitudkurva 
etc.) utformades så de skiljde sig från varandra så mycket som möjligt. Dess-
utom undveks kontinuerliga ljud, istället användes sekvenser som spelades 
med olika intervall, för att minska antalet ljud som spelades samtidigt, dessa 
ljud fungerade dock som kontextgivande bakgrundsljud.  
Två användare samarbetade och försökte tillsammans maximera produktio-
nen. Användarna hade varsin terminal, de kommunicerade med tal och hörde 
samma ljud. Systemets organisation, med två delar (läskedrycksproduktion 
och buteljering), gjorde det naturligt för användarna att dela ansvaret så att 
användarna ansvarade för varsin del. Användarna fick prova både att använda 
systemet med och utan ljud. 
Gaver, Smith och O’Shea menade att den auditiva återkopplingen fyllde flera 
viktiga funktioner för användarna. Ljuden gjorde det möjligt för användarna 
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att övervaka hela fabriken samtidigt, trots att de endast kunde se mindre än 
halva fabriken åt gången. Det var också en tydlig skillnad i användarnas sam-
arbete. Ljuden gav användarna en gemensam referensram, vilket förbättrade 
deras samarbete. Användarna hjälpte varandra att lösa problemen, vilket inte 
var fallet i det ljudlösa fallet, då användarna i första hand var upptagna av sina 
egna problem.  
Utformningen av ljuden hade dock vissa problem. Varningsljuden stod inte 
alltid i proportion till varningens viktighet, t.ex. gjorde ljudet av flaskor som 
slogs sönder att användarna försummade andra viktigare problem. Dessutom 
uppmärksammades ljud som slutade spelas sällan (detta indikerade att till-
gången på material var slut).  

SonicFinder 
SonicFinder utvecklades av Gaver (1989) för Apple Macintosh. SonicFinder 
var en utökning av Finder, den grundläggande komponenten för skrivbords-
metaforen i MacOS. Finder ger en visuell representation av filer, mappar dis-
kar etc. och gör det möjligt att manipulera dessa, t.ex. kopiera eller ta bort. 
SonicFinder användes tillsammans med Finder för att utöka skrivbordmetafo-
ren till att omfatta ljuddimensionen, dvs. ge en ljudrepresentation av de aktivi-
teter som genomfördes i Finder.  
I SonicFinder var händelser i gränssnittet associerade till ljudproducerande 
händelser, om t.ex. ett objekt markerades hördes ett knackande ljud. Ljuden 
förmedlade olika egenskaper hos händelser. Om ett objekt markerades för-
medlades dess typ och storlek av ljudet. Ljudtypen gav information om objek-
tets typ, t.ex. genom ett träliknande ljud för en fil och ett metalliskt för en ap-
plikation. En låg frekvens hos ljudet betydde att filen var stor. Om en fil öpp-
nades spelades ett svischande ljud (vars frekvens var beroende av filens stor-
lek). Om en fil drogs över skrivbordet spelades ett skrapande ljud och diverse 
egenskaper hos händelsen förmedlades, t.ex. objektets storlek genom släplju-
dets frekvens, om objektet drogs över skrivbordsytan eller ett fönster genom 
olika filtrering av ljudet. Utöver dessa exempel fanns många fler händelser och 
objekt hos vilka viktiga egenskaper förmedlades med hjälp av olika ljud.  
Gaver ger ett exempel på interaktion mellan en användare och systemet: En 
användare markerar en fil och drar den till papperskorgen för att ta bort den. 
När användaren markerar filen hörs ett ljud av knackande på ett träföremål, 
vars frekvens avgörs av filens storlek. När användaren därefter drar filen mot 
papperskorgen hörs ett skrapande ljud vars frekvens också beror på filens 
storlek. Om filen dras över fönster på vägen påverkas skrapljudets frekvens-
innehåll genom filtrering, och även ljudets tonhöjd beroende på vad filen dras 
över, t.ex. ett fönster. När filen är över papperskorgen avbryts skrapljudet och 
ett knackande ljud som innebär att soptunnan är markerad. När filen därefter 
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släpps i papperskorgen hörs ett ljud av porslin som krossas, om papperskor-
gen därefter töms hörs ett knastrande ljud.  
I stora drag menar Gaver att SonicFinder har två viktiga positiva konsekven-
ser. Å ena sidan argumenterar Gaver att SonicFinder ökade användarnas käns-
la av direkt engagemang i gränssnittet, att både kunna höra och se objekt och 
händelser gjorde gränssnittet mycket mer påtagligt än om bara visuell informa-
tion förmedlades. Gaver anmärker dock att detta är mycket svårt att mäta. 
Dessutom menar Gaver att en del av den auditiva återkopplingen var mer an-
vändbar än motsvarande visuell, t.ex. ljudet som spelades då ett objekt drogs 
över papperskorgen (som därmed markerades) kombinerat med skrapljudet 
som slutade spelas var mycket tydligare än den visuella återkopplingen som 
endast lyste upp papperskorgen.  

2.4.4 Design av auditiva ikoner 
Gaver menar att människors ”vardagslyssning” utnyttjas i utformningen av 
auditiva ikoner. De associationer som en användare gör till en ljudkällas egen-
skaper kan utnyttjas för att uttrycka tillstånd hos systemet. En auditiv ikon kan 
uttrycka en mängd olika typer av information: om egenskaper hos ljudkällan, 
om det sammanhang där den förekommer, samt om var ljudkällan befinner 
sig. Gaver har i första hand manipulerat egenskaper hos ljudkällorna för att 
förmedla information (t.ex. Gaver 1989; Gaver et al., 1991, jfr avsnitt 2.4.3). 
Fördelen med att använda Gavers ekologiska teori för ljudperception i sam-
band med en rumsmetafor är att även efterklang och lokalisering kan använ-
das på ett naturligt sätt.  
Ett problem vid utvecklingen av auditiva ikoner är att det inte alltid är lätt att 
utforma ljud som är representativa för det fenomen som ska avbildas (Gaver, 
1986). T.ex. motsvarar en inspelning av ett ljud sällan vår mentala modell av 
ljudet (Back, 1996). Enligt Gaver är ett sätt att lösa detta problem att hämta 
inspiration från utvecklingsprocessen av filmljud, där de viktigaste egenska-
perna för olika ljud ofta karikeras och överdrivs. Gaver utvecklar dock inte 
detta område.  

Filmljud, ”Foley art” och auditiva ikoner 
Designprocessen för filmljud är till stor del en kreativ artistisk process som 
kräver mycket erfarenhet (Back, 1996), vilket gör det svårt att ge konkreta re-
kommendationer för hur detta ska gå till. Ett intressant synsätt på ljud i gräns-
snitt som i viss mån kan användas vid utvecklingsprocessen av auditiva ikoner 
är att se ljuden som delar av en berättelse (Back, 1996) som hjälp för att för-
söka få alla ljud att hänga samman konceptuellt. Varje ljud ska bidra till den 
berättelsen genom att förmedla sin egen historia. I ett grafiskt gränssnitt base-
rat på skrivbordsmetaforen kanske användaren börjar med att tömma pap-
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perskorgen, därefter letar denne efter en fil, sedan öppnar användaren filen 
etc. Alla dessa händelser kan ses som delhistorier i en berättelse. De ljud som 
förekommer i ett system måste alla fungera som delar i en sammanhängande 
struktur. Ljuden i denna struktur (berättelse) bör för att bidra till berättelsen 
svara på följande frågor som: var är jag? (kontext), vad pågår? (historia), vad hän-
der nu? (dynamik), hur känns det? (uttryck) och vad händer härnäst? (instruktio-
ner). T.ex. skulle följande ljud kunna förekomma i ett system för en fabrik: 
Vattendroppar och sugande ljud spelade i bakgrunden (ger kontext av pump-
rum), forsande vatten förmedlar att en ventil är öppen (historia), en varnings-
signal antyder att vattnet håller på att svämma över (dynamik). För att få alla 
ljuden att smälta in i berättelsen påpekar Back att det är viktigt att detta även 
görs ur ett tekniskt perspektiv; det är viktigt att säkerställa att ljuden inte inter-
fererar med varandra, att övergångarna mellan olika ljud är jämn etc. För att 
åstadkomma detta kan ljuddesignern bl.a. arbeta med bakgrund och förgrund, 
ljudens längd och att överlagra olika ljud på varandra.  
I vissa fall är det så att fenomenet som ska representeras helt och hållet saknar 
tydliga associationer till naturliga ljud. I de fallen rekommenderar Gaver (1986, 
1989) att metaforiska ljud som relaterar på något sätt till fenomenet ljud an-
vänds, t.ex. en väsning för att indikera en orm eller en successiv höjning av 
tonhöjd för att indikera en ökning etc.  
Somers (2000) diskuterar möjligheterna att utveckla representativa ljud för ab-
strakta begrepp som t.ex. jämn, blöt etc. Somers anmärker att det inte är rim-
ligt att dessa ljud ur ett lingvistiskt perspektiv otvetydigt skulle förmedla sin 
innebörd, men menar däremot att det finns situationer då oprecisa ljud be-
hövs för att för att förstärka en kontext. Detta är relevant för utvecklingspro-
cessen för auditiva ikoner. Om ett ljud inte blir övertygande kan en användbar 
strategi i utvecklingsprocessen vara att försöka hitta abstrakta nyckelbegrepp 
som kan associeras med fenomenet som ska representeras, t.ex. trygg, meka-
nisk, blöt. Även om den typen av ljud inte är tillräckligt precisa för att använ-
das som auditiva ikoner kan det ibland vara lämpligt att överlagra sådana ljud i 
auditiva ikoner.  

Utformning av auditiva ikoner på låg nivå: inspelning och efterbearbet-
ning13 
Ofta börjar utvecklingen av ett ljud med en inspelningssession. Det finns 
många faktorer som påverkar inspelningen, t.ex. val av mikrofon, bakgrunds-
brus, typ av ljudkälla, utrymmets akustik (Back, 1996). Det är särskilt viktigt 
att ta hänsyn till ljudkällan, om t.ex. en dörr som slås igen ska spelas in påver-
kas ljudet av dörrens material, låsets material och den kraft dörren slås igen 
                                                 
13 Observera att vissa av de ljudtekniska termerna som används i detta avsnitt finns förkla-
rade i ordlistan 
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med; alla dessa variabler måste anpassas så att inspelningen blir så trovärdig 
som möjligt. Back menar dock att det inte är nödvändigt att få en perfekt in-
spelning – syftet med inspelningssessionen är att få tillräckligt mycket råmate-
rial att arbeta med under efterproduktionen.  
Under efterbearbetningen arrangeras och bearbetas de olika inspelningarna så 
att de motsvarar ljuddesignerns mentala modell av det ljud som ska utvecklas, 
i det här fallet, den mentala modell ljuddesignern har av ljudkällans karaktär, 
den miljö där ljudet förekommer, samt ljudets placering (jfr avsnitt 2.4.1). För 
att skapa ett ljud som tydligt representerar ljudkällan är det enligt Back ofta 
viktigt att överdriva karakteristiska egenskaper hos ljudet och dämpa icke-
karakteristiska egenskaper. Ofta har en inspelning stort dynamiskt omfång och 
vissa karakteristiska egenskaper försvinner i delarna med låg ljudnivå. Genom 
att använda s.k. kompression, dvs. att reducera inspelningens dynamiska om-
fång, kan dessa delar framhävas. Ibland räcker dock inte detta vilket gör att 
vidare arbete med ljudnivåerna blir nödvändigt. Om klicket i ljudet av en dörr 
som slås igen inte är starkt nog kan denna del av ljudet förstärkas, eller t.o.m. 
ersättas med ett annat ljud som är mer representativt. Alternativt kan extra 
ljud t.ex. av en hammare eller slägga överlagras ovanpå det ursprungliga klick-
ljudet. Back påpekar också att det ibland går att få bra resultat genom att ändra 
materialets frekvensinnehåll.  
För att ge rummet en speciell rumskaraktär kan speciell mjuk- eller hårdvara 
för efterklang användas, i dessa kan olika parametrar hos efterklangen anpas-
sas (jfr ljudkällor avsnitt 2.4.1). Genom att variera mängden efterklang i ljudet 
kan upplevelsen av avstånd till ljudkällan påverkas, mycket efterklang ger 
känslan av att ljudet är långt bort. Ljudets lokalisering påverkas i första hand 
genom panorering men kan även ytterligare förstärkas genom olika former av 
fasförskjutning mellan stereokanalerna (jfr lokalisering avsnitt 2.4.1), det finns 
även speciell mjuk- och hårdvara för tredimensionellt ljud. Observera dock att 
detta kan ha negativa konsekvenser om systemet ska fungera även i monofo-
nisk återgivning, då fasförskjutningen kan ge upphov till destruktiv interfe-
rens. 

2.5 Jämförelser mellan auditiva ikoner och earcons 

Även om en grundtanke bakom systemet som utvecklades var att tillämpa och 
vidareutveckla Gavers idéer om auditiva ikoner, var det även under utvärde-
ringen intressant att jämföra de auditiva ikonerna med earcons (se kapitel 4). 
Det är därför lämpligt att här göra en sammanfattning av skillnader mellan 
earcons och auditiva ikoner samt ge en översikt över några tidigare jämförelser 
och erfarenheter av ljudtyperna.  
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Till skillnad från earcons är auditiva ikoner naturliga ljud, vars naturliga asso-
ciationer utnyttjas, t.ex. ljudet av en inspelning som spolas tillbaka i ett tele-
fonsvararsystem. Auditiva ikoner har en ikonisk eller i vissa fall metaforisk re-
lation till det som betecknas. Earcons är strukturellt uppbyggda musikaliska 
ljud14, t.ex. en melodislinga som symboliserar huvudmeny. Earcons har en 
symbolisk koppling till det som betecknas. En potentiell fördel med auditiva 
ikoner är att de i många sammanhang inte kräver någon inlärningsperiod ef-
tersom de utnyttjar befintlig kunskap om ljudets relation till det som beteck-
nas. En annan fördel är att de kan uttrycka flera olika informationskategorier, i 
exemplet med telefonsvararen skulle längden av den tillbakaspolande inspel-
ningen kunna ange hur många meddelanden som finns. Enligt Brewster 
(1994) är en nackdel med auditiva ikoner att det kan vara svårt att minnas sto-
ra mängder auditiva ikoner eftersom det inte finns någon bakomliggande 
struktur. Detta gör det svårt att uttrycka släktskap15, t.ex. om det finns typer av 
systemfel där alla är besläktade. Brewster understryker också att det kan vara 
svårt att hitta representativa ljud för företeelser som saknar tydliga associatio-
ner till ljud. 
Auditiva ikoner skulle kunna ha en fördel i system som bygger på en rik meta-
for, där det finns möjlighet att använda ljud för att stödja metaforen. Gaver 
(1989) diskuterar fördelen av att ljud i ett grafiskt gränssnitt bygger på samma 
metafor som de grafiska elementen (observera att detta inte kan göras i en 
menymetafor eftersom den inte har någon naturlig koppling till några speciella 
ljud). Gaver menar att redundansen gör att det blir lättare att lära sig systemet 
och även att minnas olika delar av det. Genom att göra gränssnittet så konse-
kvent som möjligt görs användarna mer fokuserade mot arbetet med uppgif-
terna, inte mot datorn i sig; gränssnittet blir mer transparent. Av Gavers reso-
nemang följer att auditiva ikoner kan ha en fördel jämfört med earcons i ett 
gränssnitt som bygger på en tydlig metafor, eftersom auditiva ikoner till skill-
nad från earcons kan utformas så att de harmonierar med metaforen. Även 
om Gavers resonemang handlar om ljudanvändning i grafiska gränssnitt ver-
kar det rimligt att anta att liknande fördelar kan uppnås i ett unimodalt tal-
gränssnitt, om den verbala delen av systemet och de ljudeffekter som används 
bygger på samma metafor.  
Om Paivos (1971) hypotes om dubbel inkodning (eng. dual coding) är korrekt, 
skulle denna stödja Gavers argumentation. Enligt Paivos hypotes kan ord som 
betecknar konkreta objekt (inte abstrakta) lagras i minnet på två sätt, dels ge-
nom sina verbala attribut men även genom idémässiga. T.ex. kan ordet ”fläkt” 

                                                 
14 S.k. imitativa earcons förekommer inte i denna rapport (jfr avsnitt 2.3) 
15 Det är dock möjligt att överlagra auditiva ikoner och låta dem ärva förfäders egenskaper 
på liknande sätt som hos familjebaserade earcons, jfr avsnitt 3.3. Denna möjlighet diskute-
ras dock inte av Brewster.  
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kodas in dels som själva ordet ”fläkt” och dels som hur vi föreställer oss en 
fläkt. Om möjligheterna till att skapa föreställningar om nyckelbegrepp som 
förekommer i ett gränssnitt ökas genom att ljudeffekterna som används stimu-
lerar föreställningsförmågan, borde detta kunna förbättra minnesförmågan av 
dessa begrepp. Eftersom auditiva ikoner är representativa och icke-verbala, 
skulle dessa i t.ex. ett rumsmetaforbaserat gränssnitt kunna ge upphov till 
”inre bild” av ljudet, samtidigt som rummets namn presenteras verbalt av sy-
stemet när användaren kommer in i rummet. T.ex. skulle dubbel inkodning 
skulle kunna ske när användaren hör ljudet av en fläkt samtidigt som denne 
hör systemet säga att användaren befinner i ett fläktrum. Eftersom earcons 
inte är ikoniska borde denna fördel inte finnas för denna ljudtyp.  

2.5.1 Empiriska jämförelser mellan auditiva ikoner och earcons 
Inga utförliga empiriska jämförelser har gjorts mellan auditiva ikoner och ear-
cons i unimodala talbaserade gränssnitt. Däremot har det gjorts vissa jämfö-
relser i multimodala gränssnitt.  
I multimodala sammanhang har vissa jämförelser gjorts. Lemmens, Bussema-
kers och de Haan (2001) visade att auditiva ikoner kan ge en snabbare re-
sponstid än earcons i en kategoriseringsuppgift av bilder. När det fanns en 
ikonisk koppling mellan ljudet och bilden (auditiva ikoner) var reaktionstider-
na snabbare än när kopplingen var symbolisk (earcons). Sikora, Roberts och 
Murray (1995) visade att användare föredrog musikaliska ljud istället för audi-
tiva ikoner i ett multimodalt affärssystem. Det är dock tveksamt hur relevanta 
deras resultat är för det här projektet; varken gränssnittet eller de auditiva iko-
nerna som användes beskrivs i någon närmare detalj, vilket försvårar bedöm-
ningen av studiens validitet.. Dessutom diskuteras inte heller ljudens struktur, 
och uppbyggnad i övrigt, vilket gör det mycket tveksamt om de musikaliska 
ljuden kan jämställas med earcons.  
I en studie av Ronkainen (2001) utvärderades en handdator med funktioner 
för att bl.a. uttrycka tillstånd hos föremål som fanns i närheten av användaren. 
Även om denna studie inte syftade till att jämföra auditiva ikoner och earcons, 
utvärderades earcons vilket är intressant i det här sammanhanget. Handdatorn 
kunde t.ex. uppmärksamma användaren om att en läskedrycksmaskin där 
handdatorns e-betalningsmöjligheter fungerade fanns i närheten. Dessutom 
förmedlade handdatorn information om interna tillstånd med hjälp av ear-
cons, t.ex. alarm från kalendern. Olika kategorier av earcons utvecklades för 
olika kategorier av informationsmeddelanden, dessutom anpassades de för att 
uttrycka meddelandets vikt. Utformningen av ljuden fungerade dock inte som 
förväntat, det visade sig svårt att uttrycka meddelandens vikt genom enstaka 
dimensioner i ljudet; det verkade vara en kombination av flera, t.ex. rytm, dy-



 

   

 Ljuddesign för rumsmetaforbaserade talgränssnitt 27 

namik (intonation) och klangfärg. Ronkainen rekommenderar att bekanta me-
taforer och vardagsljud används där det är möjligt. 

2.6 Sammanfattning 

I det här kapitlet har två grundläggande synsätt för ljuddesign i gränssnitt be-
skrivits: auditiva ikoner och earcons. Tonvikten har legat vid att konkretisera 
och vidareutveckla auditiva ikoner genom att komplettera Gavers teori för 
ekologisk ljudperception med en redogörelse för hörselsinnets detektion av 
lokalisering, samt miljöns bidrag till ljuds karaktär. Dessutom har designstrate-
gier för auditiva ikoner belysts, med utgångspunkt i filmljudsdesign.  
Även gränssnittsmetaforer har diskuterats, menymetaforen har ställts mot 
rumsmetaforen. Det finns en grundläggande skillnad i underliggande struktur 
som gör att rumsmetaforer kan representera mer komplicerade strukturer än 
menymetaforer. Auditiva ikoner verkar väl lämpade att användas i rumsmeta-
forer eftersom de i många fall kan utformas så de stödjer och förstärker upp-
levelsen av metaforen.  
I nästa kapitel beskrivs hur dessa idéer tillämpades i ett talbaserat system för 
jourhavande fastighetsskötare.  
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3 Systemdesign 
För att kunna tillämpa så många aspekter som möjligt av den uttryckskraft 
som finns hos auditiva ikoner var det lämpligt att välja en domän där det före-
kommer många olika och karakteristiska ljud. Därför utvecklades en applika-
tion för fastighetsskötare. Detta gjorde det även möjligt att använda en tydlig 
designmetafor: en källarmetafor, som är en slags rumsmetafor (jfr avsnitt 2.1.3).  
En jourhavande fastighetsskötare ansvarar ofta för flera fastigheter. Därför 
kan det ibland uppstå problem när fel uppstår i flera fastigheter samtidigt, eller 
då ett akut problem uppstår i en fastighet långt bort. Ett system där fastighets-
skötaren kan verka på distans skulle därför vara praktiskt. Viktigast vore då 
för fastighetsskötaren att kunna undersöka tillståndet hos kritiska enheter i sy-
stemet, t.ex. säkringar, vattenkranar m.m. för att utifrån den informationen 
prioritera i vilken ordning fastigheterna ska besökas samt vilken utrustning 
som behövs för att åtgärda eventuella fel m.m. Ett talbaserat gränssnitt är 
dessutom särskilt lämpligt i detta sammanhang eftersom det inte kräver någon 
visuell uppmärksamhet och kan användas vid t.ex. bilkörning, dessutom krä-
ver det inte någon annan utrustning än en mobiltelefon.  
I detta kapitel beskrivs inledningsvis den metafor systemet byggde på, källar-
metaforen (avsnitt 3.1); därefter behandlas icke-ljudrelaterade aspekter av sy-
stemets utformning, dvs. systemets struktur, hur interaktion med systemet 
gick till etc. (avsnitt 3.2). Avsnittet som följer behandlar de auditiva ikoner 
som användes i systemet (avsnitt 3.3). Därefter sammanfattas erfarenheter 
från systemutvecklingen (avsnitt 3.4). Sedan beskrivs tekniska aspekter av sy-
stemets implementation (avsnitt 3.5) och slutligen sammanfattas kapitlet (av-
snitt 3.6). 

3.1 Källarmetaforen 

För avancerade tekniska miljöer finns det, bortsett från eventuella estetiska 
fördelar, en viktig fördel med rumsmetaforen (eller mer specifikt, källarmeta-
foren) jämfört med menymetaforen; möjligheten att använda grafstruktur. Ef-
tersom systemet bygger på en komplicerad teknisk miljö skulle en menystruk-
tur kunna bli svårnavigerad: antingen djup med få val i varje undermeny, eller 
grund med många val i varje undermeny (jfr avsnitt 2.1.1). Med en grafstruk-
tur kan hierarkin göras mer kompakt, dvs. det är möjligt att hålla nere antalet 
valmöjligheter i varje rum, samtidigt som det är möjligt att snabbt ta sig från 
en plats till en annan i systemet. Med hänsyn till utvärderingen gjordes dock 
valet att inte utnyttja grafstrukturen på kraftfullast möjliga sätt (se avsnitt 4.3).  
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I applikationen är det möjligt att kontrollera status på säkringar, vattentempe-
ratur och ventilation, men det går även att styra saker som t.ex. att öppna och 
stänga vattenkranar, aktivera och inaktivera säkringar, ställa hastigheten på 
ventilationsfläktar etc. Även om användarna av ett system som det här nor-
malt har mycket god domänkännedom är det ändå inte säkert att det är lämp-
ligt att modellera den verkliga rumsstrukturen i de olika fastigheterna, efter-
som källare inte alltid är tillräckligt välstrukturerade (jfr avsnitt 2.1.3). Därför 
utvecklades en källarmetafor, inspirerad av – men inte baserad på – verkliga 
fastighetsskötarmiljöer. Genom att konstruera en ny, optimerad källarmetafor 
kunde systemet göras kompakt och snabbnavigerat.  

3.2 Systemets utformning och struktur 

Systemet är uppbyggt av ett antal rum som är kopplade till varandra. Grund-
förutsättningen är att användaren får omgivningen beskriven för sig hela ti-
den, här följer ett exempel på detta: 

S> Du befinner dig i korridor B1. Härifrån kan du gå 
till följande rum: huvudkranrum B2, korridor C1. 
Vad vill du göra? 

A>  Gå till huvudkranrum B2 
S> Du befinner dig i huvudkranrum B2. Här finns en 

huvudvattenkran. Härifrån kan du gå till följande 
rum: Varmvattenrum A2, huvudfläktrum B3. korri-
dor B1. Vad vill du göra? 

A> Öppna huvudvattenkranen 
S> Vill du verkligen öppna huvudvattenkranen? Hela 

byggnadens vattentillförsel påverkas. 
A> Ja 
S> Du öppnar huvudvattenkranen.  

… 
När användaren kommer in i ett rum får denne inledningsvis höra rummets 
namn, därefter vilka föremål som finns där och slutligen vilka andra rum an-
vändaren kan gå till därifrån. För detaljer om när ljud förekommer, se avsnitt 
3.3. 
Varje rum är av en speciell typ, och kan innehålla objekt. Från början bestäm-
des rumstypen av de objekt som finns i rummet, men på grund av utvärde-
ringen lades vissa rumstyper till för rum utan några objekt (se närmare diskus-
sion i avsnitt 4.3). I Tabell 5 återfinns en lista över de rumstyper som finns i 
systemet, observera att både huvudtyper (t.ex. elrum) och undertyper (t.ex. 
sektionsvattenrum) kan förekomma i systemet. Olika källare modellerades ge-



 

   

 Ljuddesign för rumsmetaforbaserade talgränssnitt 31 

nom att koppla samman en mängd rum av dessa typer på olika sätt, för detal-
jer om detta, se avsnitt 4.3.  
Tabell 5  
Beskrivning av de rumstyper som förekommer i systemet 

Rumstyp Objekt i rumstypen 
Elrum - 

Huvudelcentral Huvudströmbrytare. Styr elektriciteten i hela fastighe-
ten.  

Säkringsrum Säkringsskåp. Styr elektriciteten i olika delar av fastig-
heten.  

Elmätarcentral Elmätare. Visar elförbrukning.  
Vattenrum - 

Huvudkranrum Huvudvattenkran som styr vattnet i hela fastigheten. 
Sektionsvattenrum Flera vattenkranar som styr varm- och kallvatten i oli-

ka delar av fastigheten. 
Varmvattenrum Varmvattenberedare. Styr varmvattnet i fastigheten.  

Ventilationscentral - 
Luftkylningscentral Luftkylningsaggregat 
Huvudfläktrum Fläkt som styr lufttillförseln i hela byggnaden 
Sektionsfläktrum Luftkanaler vars öppningsgrader kontrollerar hur 

mycket luft som ska gå till olika delar av fastigheten.  
Korridor - 

3.2.1 Interaktion med systemet 
En grundtanke bakom valet av kommandon var dels att vara så konsekvent 
som möjligt, men även att kommandon skulle passa in på ett naturligt sätt i 
metaforen. Därför utformades kommandona att likna de kommandon som 
skulle ges av en fastighetsskötare på distans som med telefonkontakt instrue-
rar en person som befinner sig i en källare där vissa kontroller eller åtgärder 
behöver genomföras.  
Vissa av funktionerna i systemet är alltid tillgängliga; det går alltid att be om 
hjälp och att få specifik information om saker i systemet. Dessa funktioner är 
relaterade till i vilket sammanhang de används. Säger användaren: ”vad kan jag 
göra med fläkten” får användaren hjälp om vad som går att göra med fläkten, 
säger användaren: ”titta på vattenkranen” får användaren veta detaljer om 
kranen (i det här fallet om kranen är öppen eller inte). Säger användaren en-
bart ”titta” får användaren en beskrivning om vad som finns i rummet och 
vilka rum det går att gå till. Andra funktioner är specifika för ett visst objekt 
och är inte alltid tillgängliga, t.ex. att öppna en vattenkran.  



 

32 Systemdesign 

Det går också alltid att förflytta sig till ett närliggande rum (endast närliggande 
rum, inga genvägar förekommer). Genom att säga t.ex. ”gå till korridor C2”16 
kan användaren gå till ett rum som ligger i anslutning till det rum användaren 
befinner sig i. Observera att riktningar inte existerar i systemet. Det går därför 
inte att säga t.ex. ”Gå till korridoren till vänster”. Detta skulle ju kunna ha va-
rit bra, eftersom det med hjälp av sådana uttryck hade blivit möjligt att otvety-
digt peka ut rum utan att använda en kod som C2 i exemplet ovan. I ett talba-
serat gränssnitt är det dock viktigt att försöka se till att systemet inte ger för 
långa meddelanden, annars kan systemet upplevas som tröttsamt och lång-
samt, IBM Voice Server Programmers’ Guide (2002) rekommenderar att 
meddelanden hålls kortare än 3 sekunder. Att inkludera riktningar i systemet 
meddelanden skulle riskera att de blev onödigt långa. Dessutom är det tvek-
samt om riktningar verkligen skulle underlätta navigationen och inte snarare 
utgöra en extra kognitiv belastning och verka distraherande.  
För att effektivisera interaktionen utvecklades kommandona så att de inte 
skulle kräva flera led av interaktion, t.ex. ”öppna vattenkranen” eller ”skruva 
ur propp A3”. Om användaren vill skruva ur en propp anger användaren di-
rekt vilken propp som ska skruvas ur i kommandot istället för att denne först 
anger att en propp ska skruvas ur, och därefter får en motfråga om vilken 
propp som ska skruvas ur. Även om detta normalt skulle kunna ställa högre 
krav på användaren var förhoppningen att källarmetaforen skulle göra det mer 
naturligt att använda dessa typer av längre men mer kraftfulla yttranden. En 
sammanfattning av några av de kommandon som fanns i systemet, samt en 
förklaring av vad de gör återfinns i Tabell 6. Observera att flera av komman-
dona hade synonymer, t.ex. går det att säga ”hjälp”, ”hjälp mig”, ”vad kan jag 
göra” etc. för kommandot hjälp.  

                                                 
16 C2 är i exemplet korridorens kod. Koden krävs för att vara säker på att rumsnamnet är 
unikt. Om flera likadana rum är anslutna till samma rum skulle annars tvetydigheter kunna 
uppstå.  
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Tabell 6  
Sammanfattning av de viktigaste kommandona som förekommer i systemet  

Kommandon Beskrivning 
Generella Generella kommandon kan tillämpas på alla 

objekt. 
Titta Ger olika typer av beskrivningar av objekt 

och rum. 
Titta [i rummet] Ger en beskrivning av rummet, vilka objekt 

som finns där, samt vilka rum det går att gå 
till.  

Titta på sektionsvattenkra-
narna 

Ger en beskrivning av vilka vattenkranar som 
är öppna och vilka som är stängda.  

Hjälp Ger olika former av hjälp och handledning i 
hur man interagerar med rum och objekt. 

Hjälp [mig med rummet] Ger information om hur man navigerar, samt 
att man kan ”titta” i rummet för att få reda på 
vad som finns där. 

Hjälp mig med strömbryta-
ren 

Ger information om strömbrytaren är på eller 
av.  

Förflyttning  
Gå till korridor C2 Förflyttar användaren till korridor C2 i sy-

stemet.  
Specifika Specifika kommandon kan endast tillämpas 

på en eller några få typer av objekt 
Öppna huvudvattenkranen Öppnar huvudvattenkranen.  
Öppna luftkanal 2 till 20% Öppnar en luftkanal (i sektionsluftrummet) 

till 20% öppningsgrad.  
Stäng vattenkran 5 Stänger vattenkran nr 5. 
Slå på huvudströmbrytaren Aktiverar strömmen i hela byggnaden.  
Stäng av huvudströmmen Inaktiverar strömmen i hela byggnaden.  
Läs av elmätaren Ger elmätarens ställning, samt elförbrukning-

ens hastighet. Samma som ”titta på elmäta-
ren”.  

Sänk temperaturen med två gra-
der 

Sänker lufttemperaturen med två grader (på 
luftkylningsaggregatet). 

Skruva ur propp A3 Inaktiverar propp A3 i proppskåpet, varmed 
strömförsörjningen till en viss del av huset 
stängs av.  

Sätt huvudfläkten till läge 4 Sätter hastigheten på huvudfläkten till 4. 
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3.3 Användning och utformning av auditiva ikoner 

I systemet användes auditiva ikoner på två sätt; dels som bakgrundsljud och 
dels som återkoppling när användaren valt ett kommando, t.ex. spelas ljudet 
av fotsteg upp när användaren valt att förflytta sig till ett annat rum.  
Bakgrundljuden används för att kontinuerligt förse användaren med en rums-
kontext, på liknande sätt som en bakgrundsfärg kan underlätta navigationen i 
ett grafiskt gränssnitt. Det finns ett bakgrundsljud för varje rum, se Tabell 7 
för en sammanställning17. Möjligheten att lägga flera ljud på varandra på ett 
naturligt sätt är en av fördelarna med auditiva ikoner, vilket också har utnytt-
jats för att skapa ett drag av hierarki i utformningen av bakgrundsljuden. Till 
exempel är sektionsvattenkranarna och varmvattenberedaren olika undertyper 
till vattenrum, därför delar båda samma grundläggande bakgrundsljud men har 
olika vattenkran- och varmvattenberedarljud ovanpå. På så sätt blir det tydligt 
vilken grundläggande rumstyp ljudet hör till, specialiseringen av ljudet får en 
kontext.  
Tabell 7  
Beskrivning av auditiva ikoner för olika rumstyper – huvudtyper och undertyper  

Typ av auditiv ikon Beskrivning 
Elrum Ett surrande ljud 

Huvudelcentral Jordbrum 
Säkringsrum Elektricitetsurladdningar 
Elmätarcentral Bearbetat “roterande” jordbrum 

Vattenrum Droppande vatten 
Huvudkranrum Flödande vatten 
Sektionsvattenrum Flera ljudkällor av flödande vatten 
Varmvattenrum Bubblande ljud, som av kokande vat-

ten 
Ventilationscentral Flödande luft 

Luftkylningscentral Kylskåpsljud 
Huvudfläktrum Lågfrekvent ljud av en stor fläkt 
Sektionsfläktrum Högfrekvent ljud av en mindre fläkt 

Korridor Avlägsna ljud med mycket “källarefterk-
lang” 

 
Bakgrundsljuden har inte bara använts som kontextgivare, det har även an-
vänts för att uttrycka vissa tillstånd hos systemet, t.ex. hörs ett klart forsande 

                                                 
17 Ljuden återfinns på: http://www.speech.kth.se/~daniels/sound_examples.html. 
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ljud när användaren är i huvudkranrummet och kranen är öppen, om kranen 
är stängd hörs ett dovt, dämpat forsande ljud. 
Alla kommandon hade tydlig koppling till vad som hände i systemet utom 
hjälpkommandot. Eftersom hjälpkommandot konceptuellt sett inte var kopp-
lat till någon speciell handling i systemet, användes inte något ljud för att mar-
kera detta kommando. Ljuden speglade i möjligaste mån den handling använ-
daren utfört; om t.ex. huvudvattenkranen skruvades på, hördes först ett gnis-
sel och sen ett forsande, plaskande ljud. En förteckning över de återkopplings-
ljud som användes återfinns i Tabell 8. 
Tabell 8  
Företeckning över några av de återkopplingsljud som förekom i systemet 

Kommando Återkopplingsljud 
Titta Korta fotsteg. 
Hjälp -  
Gå till korridor C2 Tydliga fotsteg och dörr som öppnas. 
Öppna huvudvattenkranen Först gnisslande ljud, därefter flödande 

vatten. 
Stäng sektionsvattenkran 2 Först flödande vatten, därefter gnisslande 

ljud och ett gurglande ljud som av vatten 
som slutar rinna ur en nyligen avstängd 
kran. 

Öppna luftkanal 2 till 20% Ett pipljud som av knapptryckningsljudet 
hos en teknisk apparat. Ljudet är stigande 
om öppningsgraden ökat, annars sjunkan-
de. 

Slå på huvudströmbrytaren Kraftigt klick och därefter jordbrum som 
gradvis blir starkare 

Stäng av huvudströmmen Jordbrum och därefter ett kraftigt klick.  
Läs av elmätaren Ljud av några försiktiga sporadiska fotsteg 

som om någon tog några steg för att se sig 
omkring. 

Sätt huvudfläkten till läge 4 Först samma pipljud som vid ”öppna 
luftkanal” och därefter fläktljud som stiger 
eller sjunker beroende på om hastigheten 
ökats eller minskats. 

Sänk temperaturen med två grader Samma pipljud som i ”öppna luftkanal”.  
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3.3.1 Ljuddesign 
De auditiva ikonerna som användes som bakgrundsljud bestod av flera ihop-
mixade ljud, ibland upp till 15. Även om vissa av ljuden var tagna från olika 
ljudeffektbibliotek och några konstruerades med hjälp av en subtraktiv syn-
thesizer, spelades merparten av ljuden in. För att ge en bättre rumskänsla i in-
spelningarna användes en s.k. konsthuvudstereomikrofon som simulerar yt-
terörats och huvudets påverkan på ljuden. 
Bakgrundsljuden var i 44.1 kHz, 16 bitars stereoformat, dvs. i CD-kvalitet, 
och ljuden användes för återkoppling i 8 kHz, 16 bit monoformat. Den lägre 
kvaliteten hos återkopplingsljuden var nödvändig för att de skulle kunna spe-
las upp genom VoiceXML-läsaren (se avsnitt 3.5.1). Även om ljudkvaliteten i 
dagens mobiltelefoner är begränsad (mono, 8 kHz samplingsfrekvens), använ-
des högkvalitativt ljud för bakgrundsljuden. Detta var nödvändigt eftersom 
flera av dessa ljud hade en stor del högfrekvent innehåll som inte kunde åter-
ges i 8 kHz. Standarden för tredje generationens mobiltelefoni kommer emel-
lertid att stödja mediaströmmar i hastigheter upp till- och möjligen över 2 me-
gabits per sekund, därför bör detta inte utgöra något problem i framtida sy-
stem. 

3.3.2 Designstrategier 
Ett grundläggande problem i utformningen av de auditiva ikonerna var att det 
var svårt att hitta representativa ljud för vissa av fenomenen i systemet. Detta 
gällde paradoxalt nog även för fenomen som har tydliga associationer till ljud, 
t.ex. droppande vatten. Problemet var att inspelningarna sällan blev trovärdi-
ga, trots att de generellt höll mycket hög kvalitet. Detta kan bero på många 
faktorer, sannolikt spelar kontexten in en hel del, normalt upplevs ljud i en 
särskild situation där ljuden smälter in; andra sinnesintryck, t.ex. synintryck 
och dofter, gör det rimligt att förvänta sig vissa typer av ljud. I en lokal med 
fukt på väggarna, där det doftar gammalt och fuktigt är det naturligt att höra 
droppande vatten. Dessutom fungerar örat och mikrofoner på olika sätt, t.ex. 
har örat mycket större dynamiskt omfång än en mikrofon.  
Detta gör att ljuden ofta måste överdrivas för att få önskad mening, vilket är 
tydligt i ljud i filmer (jfr avsnitt 2.4.4). Filmljudskreatörer går ibland ännu läng-
re – de skapar ofta ljud som överdriver eller karikerar de fenomen de ska av-
bilda (Back, 1996). Detta blir ännu viktigare i projekt av den här typen, som 
till skillnad från film är begränsade till endast hörselsinnet. I vissa fall kan det 
alltså vara nödvändigt att gå längre än att överdriva, ljuden behöver inte vara 
realistiska – de ska vara representativa, de auditiva ikonernas syfte är att ge an-
vändaren otvetydiga associationer till de fenomen de representerar. Det är 
knappast troligt att det skulle forsa vatten vid en huvudvattenkran, att det med 
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korta intervall skulle förekomma intensiva elektriska urladdningar vid ett 
proppskåp etc. Denna strategi användes genomgående vid utformningen av 
de auditiva ikonerna. 
Mixningen och valet av ljud inspirerades av Gavers (1993) ekologiska teori för 
ljudperception och filmljud (jfr 2.4.1 och 2.4.4). Detta kommer att illustreras 
med några exempel i kommande avsnitt. 

3.3.3 Utveckling av bakgrundsljud för huvudfläktrum18 
Bakgrundsljudet till huvudfläkten bestod av två övergripande lager, dels det 
ärvda ljudet från ventilationscentralen och dels det speciella ljudet som karak-
teriserar huvudfläkten.  
Tanken bakom ljudet för ventilationscentralen var att skapa en generell känsla 
av ett ventilationsrum; framförallt skulle en känsla av större mängder flödande 
luft förmedlas. Ventilationscentralsljudet bestod av en inspelning av fläktljudet 
från en fast monterad rörfläkt mellan två rum. Fläkten är monterad i ett venti-
lationsrör mellan de två rummen och har en diameter på ca 10 cm. Ljudet av 
fläkten är typiskt för en mindre fläkt; ett brusande ljud av luften i rörelse 
kombinerat med ett lägre brummande ljud av vibrationer från motorn. Gaver 
(1993) nämner att ljudet av flödande luft från en fläkt beror på fläktens has-
tighet och dess storlek, detta utvecklas dock inte närmare. Däremot nämns i 
resonemanget om ljud från explosioner att mängden luft som förflyttas är 
kopplat till ljudets lägre frekvenser (jfr avsnitt 2.4.1). Detta kontrollerades mot 
några fläktar av varierande storlek och verkade stämma även för fläktljud. För 
att framhäva karaktären av flödande luft och minska karaktären av motorn 
frekvenskorrigerades ljudet under efterbearbetningen så att låga frekvenser 
sänktes, vilket kan tyckas märkligt eftersom en känsla av större mängder luft 
skulle framhävas. Sänkningen innebar dock att själva motorljudet till viss del 
doldes och istället fungerade som en förstärkning av att de lägre frekvenserna 
hos ljudet av den flödande luften. Detta innebar att en känsla av större mäng-
der flödande luft ändå förmedlades av ljudet. För att ge mer liv och variation 
och ge en mekanisk, teknisk känsla åt ljudet lades ljud från sporadiska utsläpp 
av tryckluft ovanpå, dessa ljud hade låg volym relativt ljudet av flödande luft.  
Huvudfläktljudet skulle ha karaktären av en stor fläkt som påverkar mycket 
luft, samtidigt var det viktigt att den skiljde sig tydligt från det grundläggande 
ventilationsrumsljudet. För att uppnå detta framhävdes motorljudet och ljudet 
av roterande fläktblad – ljudet skulle ge känslan av en mycket stor fläkt på 
nära håll. Detta skedde genom att det grundläggande ventilationsrumsljudet 
efterbearbetades med olika effektprocessorer; på detta sätt åstadkoms ett helt 
                                                 
18 Observera att vissa av de mixningstekniska termerna som förekommer i detta avsnitt 
finns förklarade i ordlistan 



 

38 Systemdesign 

nytt ljud. Detta var ett kraftfullt arbetssätt som användes i utvecklingen av fle-
ra av de andra ljuden. Ljudet bearbetades först med en speciell effekt, ArcDev 
Widowmaker19 som består av en hög- och lågfrekvensdistorsion, ett lågfrek-
vensoscillatorkontrollerat lågpassfilter, samt en envelopföljare (som styr låg-
passfiltrets brytfrekvens). I detta fall distorderades de låga frekvenserna kraf-
tigt, de högre i mindre utsträckning, vitt brus användes för att styra lågfre-
kvensoscillatorn. Detta gav en ansträngd, sprängande, maskinlik känsla. För 
att ge känsla av något som roterar, i det här fallet fläktens blad, användes en 
speciell rotationseffekt efter ArcDev-effekten. Rotationseffekten som använ-
des är till för att simulera roterande högtalare och påverkar i första hand fas-
förhållandet mellan de båda stereokanalerna. Slutligen användes en basför-
stärkningseffekt som förstärker och lägger till extra basfrekvenser. Denna ef-
fekt förstärkte känslan av en mycket stor fläkt. Därefter mixades huvudfläkt-
ljudet med det grundläggande ventilationsrumsljudet, för att behålla koppling-
en till den grundläggande rumstypen (ventilationsrum, jfr avsnitt 3.3). 

3.3.4 Utveckling av några återkopplingsljud 
Ljudet för återkoppling för sänkning av huvudfläktens hastighet skulle för-
medla två saker: dels att användaren ändrat på huvudfläktens hastighet, och 
dessutom om hastigheten därigenom ökat eller minskat. För att markera det 
förstnämnda användes två pipljud som påminde om de pipljud som ibland av-
ges vid knapptryckningar på t.ex. en mobiltelefon eller en mikrovågsugn, m.fl. 
Pipljuden producerades med en subtraktiv synthesizer och bestod av en 
mycket kort pulsvåg. För att indikera om användaren höjt eller sänkt hastighe-
ten användes dels olika toner på pipljuden. Om användaren höjt hastigheten 
spelades först en lägre ton, därefter en högre och tvärtom om användaren 
sänkt hastigheten. Dessutom följdes knapptryckningsljudet av ett fläktljud 
som antingen steg eller sjönk i tonhöjd, beroende på om användaren höjt eller 
sänkt hastigheten, detta motiverades av Gavers (1993) teorier, se avsnitt 2.4.1. 
Tonhöjdsförändringen åstadkoms genom en tonhöjdsförändringseffekt där 
det var möjligt att variera tonhöjden av ett ljud över tid.  
Återkopplingsljudet för start av huvudfläkten bestod av ett pustande ljud och 
därefter ett motor- och fläktljud som stiger i tonhöjd. Det pustande ljudet 
påminde om en tryckluftsbroms som släpper och användes förutom att på ett 
tydligt sätt markera att någonting startar, även för att tydligt skilja ljudet från 
återkopplingsljudet som spelades när användaren ändrade fläktens hastighet. 
För att ytterligare undvika risken för hopblandning av ljuden var även det sti-
gande motor- och fläktljudet annorlunda. Tryckluftsljudet kom från ett ljud-
bibliotek och efterbearbetades inte. Motor- och fläktljudet efterbearbetades 

                                                 
19 Mer information på följande www-sida: http://device.antisound.net/  
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med en tonhöjdförändringseffekt liknande den som användes i ljudet för åter-
koppling av hastighetsförändring.  

3.4 Erfarenheter från designprocessen 

En viktig erfarenhet vid utvecklingen av systemet var hur resurskrävande det 
var att tillämpa olika aspekter av idéerna bakom auditiva ikoner, i första hand 
mätt i utvecklingskostnad, men i viss mån även i termer av de prestandakrav 
de ställde på systemet. Dessutom visade sig vissa aspekter ha större praktiskt 
värde än andra.  
Det var som väntat mer resurskrävande att utveckla auditiva ikoner än ear-
cons. Detta berodde på flera faktorer: många auditiva ikoner byggde på auten-
tiska ljud som behövde spelas in, de inspelade ljuden krävde mycket efterbe-
arbetning, ofta behövde många ljud kombineras för en auditiv ikon skulle bli 
övertygande etc. Både inspelning och mixning var tidskrävande processer, 
moment som dessutom kräver stor erfarenhet. Bakgrundsljuden var särskilt 
tidskrävande att utveckla. Dessa behövde inte enbart vara karakteristiska, det 
var även viktigt att de inte var ansträngande att lyssna på samt att de inte inter-
fererade med talet. Dessa hänsynstaganden förlängde utvecklingstiden. Ett ut-
förligt ljudeffektbibliotek kan sannolikt förkorta utvecklingstiden och minska 
kraven på kunskap om mixning och inspelningsteknik hos utvecklaren. 
Generellt kan sägas att de auditiva ikonerna i termer av ljudkvalitet ställer hög-
re prestandakrav på ett system än earcons. Standardkvaliteten för mobil tele-
foni är idag digitalt 8 kHz, 8 bit mono, detta format kan maximalt återge ca 4 
kHz (i praktiken något lägre)20. Dessutom ger det låga bitdjupet ett smalt dy-
namiskt omfång, vilket också kan påverka auditiva ikoner mer än earcons. 
Earcons bygger i första hand på musik och instrumenteringen kan väljas så att 
ljudens karaktär inte skadas allvarligt även om ljudkvaliteten är låg. Många na-
turliga ljud innehåller däremot mycket energi i höga frekvenser, t.ex. vindljud. 
Om dessa frekvenser försvinner eller distorderas riskerar sådana ljud att förlo-
ra karaktär och därmed bli svåra att känna igen. Ett smalt dynamiskt omfång 
kan också leda till att det kan vara svårt att blanda ljud och tal eftersom det 
ofta är önskvärt att hålla bakgrundsljud låga och talet förhållandevis högt för 
att bakgrundsljuden inte ska interferera med talet. Monofoniskt ljud kan också 
leda till problem eftersom många naturliga ljud bygger på stereofonisk infor-
mation, detta är särskilt viktigt för efterklang (som i sin tur är relaterat till av-
ståndsbedömning, jfr avsnitt 2.4.1). I de fall systemet bygger på en tydlig me-
tafor som är tänkt att samverka med ljuden kan monofoniskt ljud därför även 
medverka till att trovärdigheten hos själva designmetaforen sjunker. Till viss 

                                                 
20 Observera att möjligheterna tillämpningar inom mobil telefoni kan förbättras då tredje 
generationens mobiltelefoni lanseras, jfr avsnitt 3.3.1 
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del går det att anpassa auditiva ikoner för att minimera dessa problem (detta 
gjordes för de auditiva ikoner som användes för att ge återkoppling på använ-
darens kommandon). Detta är dock resurskrävande och inte möjligt för alla 
ljud.   
En mycket viktig strategi i utvecklingen av auditiva ikoner var att fokusera på 
vilka fenomen ljuden skulle representera och inte på hur ljuden lät i verklighe-
ten. Denna strategi tillämpas av filmljudskreatörer (jfr avsnitt 2.4.4). Detta var 
särskilt viktigt då fenomenet som skulle representeras saknade tydlig associa-
tion till ljud. I dessa sammanhang kan nya ljud med metaforiskt förhållande till 
fenomenet uppfinnas, t.ex. skulle en komponent hos ett sådant ljud vara ett 
ljud med en stigande grundton vilket indikerar en ökning. Ett problem härvid 
är dock att denna strategi ibland kan vara tid- och resurskrävande, särskilt om 
nya ljud måste uppfinnas. Dock kan ett gediget ljudeffektbibliotek t.ex. för 
filmljud till viss del lösa dessa problem.  
Under utvecklingen av auditiva ikoner undersöktes möjligheterna att använda 
tredimensionellt ljud för att spatialt separera olika objekt. Detta provades t.ex. 
vid utvecklingen av ljudet för sektionsvattenkranarna. Olika placering av kran-
ljud i rymden provades för att med hjälp av bakgrundsljudet få möjlighet att 
ange vilka kranar som var på respektive avstängda. Analogt med huvudvatten-
kranljudet var ljudet när en kran var avstängt filtrerat och dovt, när kranen var 
på var ljudet klart. Det visade sig dock mycket svårt att skilja på så många som 
åtta olika kranar, särskilt när det var samma ljud som återkom på flera olika 
platser, därför övergavs denna användning av tredimensionellt ljud. Tredi-
mensionellt ljud visade sig dock användbart på ett mer generellt sätt vid ut-
vecklingen av ljud; det gjorde det möjligt att skapa en mycket starkare rums-
känsla, vilket gjorde att ljuden smälte in bättre i metaforen.  

3.5 Teknisk beskrivning och implementation 

Innan detta kapitel sammanfattas följer en kort redogörelse för tekniska detal-
jer för applikationens underliggande systemen, samt hur dessa anpassades. För 
dialoghanteringen använder systemet speechWeb™, en VoiceXML-läsare från 
PipeBeach. För att modellera domänen användes Aspect Integrator Platform 
(AIP), ABBs mjukvaruplattform för ABBs IndustrialIT. Dessutom används en 
speciell webapplikation på en webbserver (Apache Tomcat) för uppspelning 
av bakgrundsljuden.  

3.5.1 speechWeb och VoiceXML 
VoiceXML är ett märkordsspråk för att beskriva dialoger. Syntaxen påminner 
om HTML. Kärnan i VoiceXML bygger på formulär, som används för att 
samla information från användaren (dessa påminner om HTML-formulär). 
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För att dynamiskt behandla information kan skript användas (s.k. ecmascript), 
t.ex. för att aktivera olika delar av dokumentet, beroende på användarens ytt-
rande. I Figur 8 återfinns ett exempel på VoiceXML där användaren inled-
ningsvis hälsas välkommen och därefter uppmanas välja dryck. När använda-
ren valt dryck läses ett tackmeddelande upp.  

Figur 8. Exempel på VoiceXML-kod för kaffeautomat.  

I exemplet förstår systemet endast orden: ”kaffe”, ”te” och ”choklad”, dessa 
specificeras med hjälp av <option>-taggen. När mer komplicerade fraser, som 
t.ex. sifferuttryck, ska tolkas kan speciella grammatiker som styr hur taligen-
kännaren ska analysera dem användas.  

3.5.2 Aspect Integrator Platform 
ABBs mjukvaruplattform för ABBs IndustrialIT, Aspect Integrator Platform 
(AIP) var en lämplig plattform för detta projekt eftersom ett av dess syften är 
att modellera verkliga fabriksanläggningar – det går i en datormiljö att skapa 
objekt för pumpar, ventiler, rum etc. AIP speglar de fysiska objektens till-
stånd, om ett värde ändras i verkligheten, t.ex. vätskenivån i en tank, ändras 
nivån på tanken i AIP. AIP kan även styra objekten: när objekten i AIP mani-
puleras, påverkas även objekten i anläggningen på samma sätt. I AIP är det 
möjligt att skräddarsy olika gränssnitt beroende på operatörernas olika behov 
så att respektive operatör endast kan kontrollera den miljö han eller hon an-
svarar för. I Figur 9 återfinns ett exempel på ett operatörsgränssnitt i AIP. För 
närvarande finns endast grafiska gränssnitt till AIP.  

<vxml> 
 <form> 
  <field name=”dryck”> 
   <prompt>  
    Hej och välkommen till kaffeautomaten.  
    Du kan välja på kaffe, thé och choklad.  
    Vilken dryck vill du ha?  
   </prompt> 
 
   <option>kaffe</option> 
   <option>thé</option> 
   <option>choklad</option> 
 
   <filled> 
    <prompt> 
     Tack! Häller nu upp en kopp 
     <value expr=”dryck”/> 
    </prompt> 
   </filled> 
  </field> 
 </form> 
</vxml> 
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Figur 9. Exempel på operatörsgränssnitt för AIP. 

Objekten i AIP är egentligen metaobjekt, dvs. objektens beteende bestäms av 
objektens samling av aspekter. En aspekt kan vara en kontrollpanel, namn, 
alarm och händelselista, grafiska element med mera. All interaktion med ob-
jekten sker genom aspekter, aspekter används alltså både som gränssnitt och 
databärare. För den här applikationen utvecklades en speciell röstaspekt som 
låter objekten generera VoiceXML kod.  
Den VoiceXML-kod en röstaspekt genererar definierades av de speciella mal-
lar som röstaspekten är pekad mot. Dessa mallar är VoiceXML-dokument 
med dynamiska fält; speciella taggar som av röstaspekten ersätts med informa-
tion som hämtas från andra aspekter, se Figur 10 för ett exempel.  
  <filled> 
   <prompt> 
    Vattentemperaturen i varmvattenberedaren är  
    <%=WaterTemperature%> 
   </prompt> 
  </filled> 

Figur 10. <%=WaterTemperature%>  är ett exempel på ett dynamiskt fält i en 
mall. Fältet kommer att ersättas med den aktuella temperaturen hos varmvattenbe-
redaren.  

3.5.3 Hjälpapplikationer 
Eftersom speechWeb inte kan hantera ljud i bredbandskvalitet och de auditiva 
ikoner som användes som bakgrundsljud krävde hög kvalitet (se avsnitt 3.3.1), 
utvecklades en speciell applikationsserver för att spela upp bakgrundsljud. 
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Applikationsservern var synkroniserad med VoiceXML-dokumenten, för varje 
VoiceXML-dokument fanns möjlighet att välja ett speciellt bakgrundsljud.  

3.5.4 Infrastruktur 
När en dialog startas försöker speechWeb inledningsvis läsa från en webb-
adress som pekar mot en speciell webbserver (tomcat) där en speciell webb-
applikation hanterar denna förfrågan. Varje kommando sker i ett visst rum. 
Därför innehåller själva URLen parametrar som anger i vilket rum i källaren 
förfrågan äger rum. Webbapplikationen sänder i sin tur ut en förfrågan till en 
speciell applikation (vplex) som har tillgång till AIP. Denna applikation slår 
upp röstaspekten för det rum som anges av URLen och hämtar där den mall 
som förfrågan är associerad med. Mallen bearbetas och ersätts med informa-
tion från andra aspekter, därefter skickas resultatet, ett voiceXML-dokument, 
tillbaka. Detta dokument beskriver den dialog som gäller givet det rum använ-
daren befinner sig i och givet det kommando som utförts. Webapplikationen 
spelar upp det bakgrundsljud som pekas ut av dokumentet. Dialogen och öv-
riga ljud hanteras av speechWeb. Om användaren ger ett nytt kommando som 
kräver interaktion med AIP skickas en ny förfrågan till webbservern etc. Sy-
stemets infrastruktur illustreras i Figur 11. Vissa interaktioner, t.ex. om syste-
met inte förstår vad användaren har sagt, hanteras av det aktuella voiceXML-
dokumentet och föranleder inte någon inläsning av ett nytt dokument.  
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Figur 11. Översikt över systemets infrastruktur och vad som händer när använda-
ren ger ett kommando som kräver interaktion med AIP. 
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3.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har utformningen av ett talbaserat system för jourhavande fas-
tighetsskötare beskrivits. Systemet utvecklades efter ett antal principer som 
sammanfattas här. I Figur 12 visas en översikt av systemet.  

 
Figur 12. En översikt över systemet för jourhavande fastighetsskötare. 

För att ha möjlighet att göra rumsstrukturen så systematisk och intuitiv som 
möjligt speglade källarmetaforen inte någon verklig miljö. Källarmetaforen in-
nehöll 4 huvudtyper av rum: vattenrum, elrum, ventilationscentral och korri-
dor. Alla huvudtyper utom korridor hade undertyper av rum. Typerna för des-
sa rum bestämdes av de objekt som fanns i dem. T.ex. fanns det i ett sek-
tionsvattenrum en uppsättning vattenkranar som styrde vattnet i olika sektio-
ner av huset. Inga riktningar existerade i systemet eftersom dessa förlängde 
systemets meddelanden, samt bedömdes utgöra en extra kognitiv belastning. 
Grundprincipen var att det skulle gå att interagera med föremål på liknande 
sätt som i verkligheten. De kommandon som fanns i systemet gjordes så kon-
sekventa som möjligt, handlingar som normalt går att genomföra på alla ob-
jekt i den verkliga omgivningen gick också att genomföra på alla objekt i sy-
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stemet. Det gick t.ex. att undersöka alla objekt (inklusive rummen). Följaktli-
gen fanns en uppsättning generella kommandon som alltid var tillgängliga 
(t.ex. ”hjälp” och ”undersök”) och en samling specifika, t.ex. att stänga av en 
strömbrytare.  
Det förekom två olika typer av auditiva ikoner i systemet: bakgrundsljud och 
återkopplingsljud. Bakgrundsljuden fungerade som kontextgivare och före-
kom i alla rum. Till viss del speglade bakgrundsljuden den hierarki rummen 
var inordnade i, en undertyp av ett rum ärvde huvudtypens karakteristik. T.ex. 
förekom vattenrummets droppande ljud även i huvudkranrummet, i vilket 
även ett porlande ljud hördes. Vissa av bakgrundsljuden uttryckte även ett till-
stånd i systemet. I huvudkranrummet var t.ex. det porlande ljudet filtrerat när 
vattenkranen var avstängd. Återkopplingsljuden förekom efter användaren gi-
vit ett kommando och uttryckte resultatet av kommandot. Om t.ex. huvud-
fläktens hastighet sänktes hördes först några pipljud som betecknade 
knapptryckningar och därefter ett fläktljud som sjönk i tonhöjd (vilket indike-
rade att hastigheten sänktes). En återkommande designmetod bakom ljuden 
var att försöka överdriva dem så de blev tydligare, på liknande sätt som ljud 
ofta överdrivs i filmer och på teater. I vissa fall, när autentiska ljud inte kunde 
hittas, var det lämpligt att använda metaforiska ljud, dvs. ljud som inte är av-
bildande, men som ändå har egenskaper gemensamt med det som avbildas, 
t.ex. ett sjunkande ljud som markerar en sänkning av ett värde. Det visade sig 
även viktigt att använda en hög kvalitet för bakgrundsljuden, högre än dagens 
telefonikvalitet.  
I nästa kapitel beskrivs utvärderingen som gjordes av systemet.
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4 Utvärdering 
Istället för att enbart studera hur användare uppfattade systemet som sådant, 
gjordes också en jämförelse med en earcons-baserad design. Dessa båda ljud-
typer jämfördes dessutom med en design som saknade auditivt navigations-
stöd. I försöket agerade försökspersonerna jourhavande fastighetsskötare och 
gick med hjälp av systemet ett antal ronder genom olika källare21; under ron-
derna genomfördes vissa kontroller och åtgärder. Som beroendemått använ-
des både subjektiva mått på användarnas upplevelse av systemet, och presta-
tionsmått på hur väl användarna var orienterade i systemet.  
I detta kapitel beskrivs inledningsvis de beroendemått som användes i under-
sökningen (avsnitt 4.1) och de prediktioner som gjordes (avsnitt 4.2). Därefter 
följer en redogörelse för design och användning av earcons, samt några av de 
anpassningar som gjordes av prototypen för att möjliggöra försöket (avsnitt 
4.3). Därefter beskrivs genomförandet av försöket (avsnitt 4.4), och resultaten 
(avsnitt 4.5). Kapitlet avslutas med en diskussion (avsnitt 4.6) och en samman-
fattning (avsnitt 4.7).  

4.1 Beroendemått 

Att mäta användarprestation i ett talbaserat gränssnitt kan vara svårt. Om dia-
logen å ena sidan styrs för hårt är risken att försökssituationen inte reflekterar 
en realistisk användningssituation. Å andra sidan kan det vara svårt att analy-
sera data från uppgifter som haft en hög grad av realism, eftersom användar-
nas dialoger sällan utvecklar sig på liknande sätt i sådana uppgifter. De infor-
mella pilotförsök som genomfördes bekräftade detta; användarnas dialoger 
såg mycket annorlunda ut och ibland var det svårt att avgöra när en uppgift 
var löst eller inte. T.ex. kunde ett eventuellt problem som krävde att ström-
men stängdes av antingen lösas genom att slå av huvudströmmen, eller så 
kunde proppen som styr området där elektriciteten behöver stängas av skru-
vas ur. Förutsatt att användaren löser uppgiften är den reella effektiviteten i 
användandet, såsom snabbhet i interaktion etc., inte alltid viktigast, ofta kan 
användarens upplevelse vara viktigare. Därför användes både subjektiva och 
objektiva mått i den här undersökningen.  
På grund av ovan nämnda problem med att hitta operationaliserbara använd-
barhetsmått för att jämföra dialoger, valdes orienteringsförmåga som objektivt 
prestationsmått; dvs. minnesförmåga av de rum användaren passerat under 
ronden. Dessutom verkade orienteringsförmåga vara ett särskilt lämpligt mått 

                                                 
21 Dessa källare konstruerades för försöket och modellerade inte några verkliga källare, jfr 
avsnitt 3.1 och avsnitt 4.3.  
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i den här utvärderingen eftersom ett stort problem i många menybaserade tal-
gränssnitt är att användarna lätt går vilse. 
För att mäta användarnas subjektiva upplevelser av systemet användes en en-
kät (utformningen inspirerades av enkäten som användes av Dutton, Foster 
och Jack [1999]). Enkäten innehöll frågor som relaterade till gränssnittets ef-
fektivitet (upplevd effektivitet), den kognitiva belastning som krävdes för att 
använda tjänsten samt hur stressande det var (t.ex. hur mycket koncentration 
som krävdes, om användaren blev frustrerad etc.). Enkäten innehöll också dia-
logrelaterade frågor, t.ex. om användarna tyckte systemets instruktioner var 
tydliga. Dessutom innehöll enkäten specifika ljudrelaterade frågor för att de-
tektera eventuella skillnader i attityder mellan earcons och auditiva ikoner. 
Enkäten hade formen av en mängd påståenden. Varje påstående hade en fem-
gradig svarsskala från –2 (”håller inte med”) till +2 (”håller med”).  
För att fånga in åsikter och kommentarer som inte täcktes av enkäten avsluta-
des försöket med en intervju.  

4.2 Förväntat resultat 

Auditiva ikoner borde ge fördelar som syns i både orienteringsförmåga och i 
enkäten, dels mot den ljudlösa referensförutsättningen, men också mot ear-
cons.  
Om Paivos (1971) hypotes om dubbel inkodning är riktig, skulle den kunna 
medföra att auditiva ikoner ger en bättre minnesprestation jämfört med det 
ljudlösa scenariot och earcons, jfr avsnitt 2.5. 
Auditiva ikoner borde även ha positiv effekt på andra faktorer än orienterings-
förmåga som också påverkar prestationen. En av de viktigaste fördelarna är 
att eftersom användarna hela tiden får kontext genom bakgrundsljuden behö-
ver de inte koncentrera sig lika mycket på att minnas var de är någonstans, vil-
ket ger mer kognitiva resurser till andra uppgifter. En annan mycket viktig 
fördel är att chansen att snabbt upptäcka felnavigeringar ökar eftersom an-
vändarna direkt får bekräftelse dels genom återkopplingsljudet att systemet 
utfört ett visst kommando, och dels genom bakgrundsljudet var de befinner 
sig. Se avsnitt 2.4 och 2.5 för en utförlig diskussion av fördelar med auditiva 
ikoner jämfört med ett system med earcons och ett utan ljud. Då ovanstående 
fördelar inte är tydligt relaterade till orienteringsförmåga, var förhoppningen 
att enkäten och den avslutande intervjun skulle fånga in dessa aspekter.  
Eftersom systemet baserades på en tydlig och övertygande designmetafor 
borde användarnas subjektiva attityder vara mer positiva till auditiva ikoner än 
till earcons, eftersom dessa bättre smälter in i metaforen (Gaver 1989, jfr av-
snitt 2.5).  
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Även om auditiva ikoner verkade ha fler fördelar än earcons, var det dock 
rimligt att anta – i linje med tidigare forskning (t.ex. Brewster, 1996, 1997) –  
att earcons skulle ge en bättre användarprestation än den ljudlösa förutsätt-
ningen.  
Sammanfattningsvis formulerades ett antal hypoteser: 

H1. Användare kommer ihåg fler rum som passerats under en rond vid au-
ditiva ikoner än vid earcons och vid den ljudlösa ljudförutsättningen. 

H2. Användare kommer ihåg fler rum som passerats under en rond vid ear-
cons än vid den ljudlösa förutsättningen.  

H3. Användarna upplever det som lättare att minnas var de var någonstans 
med auditiva ikoner jämfört med earcons och den ljudlösa förutsätt-
ningen.  

H4. Användarna är mer positivt inställda till auditiva ikoner än till earcons.  
H5. Användarna föredrar auditiva ikoner framför övriga ljudtyper. 

4.2.1 Validitetsfrågor 
Eftersom det är sällsynt att talbaserade gränssnitt bygger på rumsmetaforer 
och dess användning i talbaserade gränssnitt inte utvärderats i någon större 
utsträckning var det viktigt att kontrollera att försökspersonerna inte var nega-
tivt inställda till rumsmetaforen. Även om det verkade rimligt att så var fallet 
(varuhusmetaforen gav positiva resultat, se avsnitt 2.1.3) finns inga tidigare 
studier genomförda på den typ av källarmetafor som användes i det här försö-
ket. De auditiva ikonerna var väl integrerade med rumsmetaforen och det är 
inte säkert att deras eventuella effekter på användarnas prestationer skulle exi-
stera i andra metaforer. Även om det skulle visa sig att auditiva ikoner hade 
gynnsamma effekter skulle detta vara irrelevant om användarna var negativa 
till rumsmetaforen (resultaten hade ju i detta fall samtidigt talat för att rums-
metaforen bör undvikas). Detsamma hade gällt om användarna hade varit ne-
gativa till systemets utformning (t.ex. tyckt det var tråkigt att använda, eller att 
det var svårt). Då skulle det bli svårt att tillämpa resultaten på andra system 
där designen lyckats; det hade varit svårt att avgöra om användarnas attityder 
till ljuden berodde på en misslyckad design. För att studien skulle ha en hög 
validitet var det därför viktigt att följande två förutsättningar gällde:  

• Användare är positivt eller neutralt inställda till rumsmetaforen jämfört 
med en menymetafor. 

• Användare är positivt eller neutralt inställda till utformningen av syste-
met. 
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4.3 Anpassningar av försöksmiljön 

Vissa anpassningar av systemet krävdes för att möjliggöra försöken, dels 
strukturella förändringar och tillägg men även utveckling av earcons.  
Tre olika källardomäner användes för att olika rumsstrukturer skulle kunna 
användas för varje ljudtyp. Ett exempel på strukturen hos en av källarna visas i 
Figur 13. Av metodologiska skäl gjordes vissa anpassningar och kompromis-
ser när det gällde utformningen. 

 

Figur 13. Exempel på en grafrepresentation av en av miljöerna som användes. 

Bland annat kunde grafstrukturen ha använts mer kraftfullt (jfr avsnitt 2.1.3 
och 3.1). Det var dock viktigt att säkerställa att användarna passerade ett så 
stort antal rum under sina ronder att de fick svårigheter att minnas alla, varför 
grafstrukturen inte utnyttjades fullt ut. 
Normalt skulle antalet rumstyper ha hållits så lågt som möjligt. Eftersom ett 
verkligt system skulle kunna innehålla många olika rumstyper var det viktigt 
att utöka antalet earcons. Därför var det nödvändigt att introducera några ex-
tra rumstyper som inte hade några objekt, t.ex. vattenrum. Dessa rumstyper 
som kunde egentligen ha varit av typen korridor22. Eftersom tillräckligt många 
objekt fanns för försökets räkning (varje rond avslutades med ett objekt som 
var i någon form av feltillstånd, jfr avsnitt 4.4.1) fanns ingen anledning att ut-
veckla nya objekt för dessa rumstyper.  
För att säkerställa att försökspersonernas beteende under ronderna inte skiljde 
sig åt för mycket och därmed försämrade jämförbarheten mellan försöksper-
                                                 
22 Även denna rumstyp är redundant och skulle sannolikt inte användas i ett verkligt sy-
stem, eftersom den saknar objekt.  
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soner, lades ett speciellt kontrollpanelsobjekt till i varje rum. Om kommandot 
”titta på kontrollpanelen” gavs, lästes en statusrapport för det rum där för-
sökspersonen befann sig upp. Om någonting var fel rapporterades detta, 
dessutom rekommenderades en åtgärd för att reparera felet. En av försöks-
personernas uppgifter var att under ronderna kontrollera att allting var nor-
malt i varje rum. För att öka jämförbarheten mellan de olika försökspersoner-
na var det viktigt att kontrollerna under ronderna skedde på liknande sätt. 
Utan kontrollpanelen hade det funnits risk för att den tid försökspersonerna 
lade ned på att ta reda på om det fanns några fel skiljde sig mycket åt, t.ex. 
kunde en försöksperson råkat titta på rätt propp i proppskåpet vid första för-
söket, medan en annan försöksperson kanske hade behövt kontrollera många 
fler proppar för att hitta felet. Dessutom hade det kunnat vara oklart vad som 
var normalt och inte, t.ex. hade det varit svårt att veta vid vilken temperatur 
vattnet i varmvattenberedaren skulle betraktas som för kallt. 

4.3.1 Earcons 
Earcons användes endast för att symbolisera rumstyp, trots att det hade varit 
möjligt att använda dem även för att symbolisera andra fenomen. Detta val 
gjordes eftersom en större mängd earcons skulle kräva en längre träningsperi-
od vilket det inte fanns resurser för, eftersom försöket redan tog lång tid (ca. 2 
timmar). Dessutom är det är tveksamt om det överhuvudtaget är lämpligt att 
använda earcons för dessa ändamål då dessa earcons lätt kunde ha blandats 
ihop med dem som användes för att symbolisera rum, vilket ytterligare hade 
kunnat öka kravet på träning. 
Earcons spelades varje gång användaren kom in i ett rum. Earcons var på 
grund av sin korta distinkta natur inte lämpade att spelas i bakgrunden. Därför 
spelades även earcons varje gång när systemet svarat på användarens kom-
mandon för att de i så stor utsträckning som möjligt skulle hjälpa användarna 
att minnas vilket rum de var i, här följer ett exempel: 

S> [EARCON] 
Du befinner dig i korridor C4. Härifrån kan du gå 
till följande rum: elrum D3, sektionsvattenrum C3. 
Vad vill du göra? 

A>  titta 
S> Du befinner dig i korridor C4. Härifrån kan du gå 

till följande rum: elrum D3, sektionsvattenrum C3.  
[EARCON] 
Vad vill du göra? 

A>  gå till sektionsvattenrum C3 
S> [EARCON] 

Du befinner dig i sektionsvattenrum C3. Härifrån 
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kan du gå till följande rum: korridor C4, elmätarcen-
tral C2, ventilationsrum E3. Vad vill du göra? 

Alla earcons gjordes så korta som möjligt för att minimera den extra tid dialo-
gen tog när de användes.  

Utformning 
Utvecklingen av earcons byggde på de riktlinjer som skissats av Sumikawa, 
Blattner, Joy och Greenberg (1985), dock gjordes vissa avsteg när det gäller 
klangfärg, detta i linje med Brewsters (1994) rekommendationer, jfr avsnitt 
2.3.  
I denna studie användes s.k. familjebaserade earcons. Rumstyperna represen-
terades med earcons, varje rumstyp utgjorde en familj. Fyra grundläggande 
rytmiska motiv utvecklades, ett för varje familj. Motiven spelades med ett 
cymballiknande trumljud, s.k. hihat, och hade sålunda ingen grundton utan 
angav endast en rytm. Dessa motiv skulle enligt Sumikawa et al., (1985) ha an-
vänts på den grundläggande nivån, t.ex. för rumstypen vattenrum. Earcons på 
nästa nivå (t.ex. huvudkranrum) skulle ha bestått av denna rytm följd av en 
melodi baserad på rytmen23. Pilotförsöken indikerade dock att en starkare fa-
miljetillhörighet behövdes. För att stärka familjetillhörigheten adderades me-
lodier till de grundläggande rumstyperna, utformningen av nivå 1-earcons 
motsvarade sålunda nivå 2-earcons enligt Blattners, Sumikawas och Green-
bergs (1985) riktlinjer. På nästa nivå manipulerades klangfärg och därmed 
motsvarade nivå 2-earcons här Brewsters nivå 3-earcons24. Klangfärgerna val-
des så att de skulle skilja sig tydligt från varandra. Följande klangfärger använ-
des: el-piano, saxofon samt orgel. Alla earcons var anpassade för nybörjare; 
dvs. motiven som ärvdes från förfäderna upprepades, jfr avsnitt 2.3.2. 
I Figur 14 finns en sammanställning över hur de earcons som användes i sy-
stemet var uppbyggda.  

                                                 
23 Observera att alla earcons var anpassade för noviser, dvs. istället för att enbart ärva för-
fäders egenskaper underströks arvet genom att successivt spela upp ljuden för respektive 
förfäder samtidigt som deras egenskaper också ärvdes i efterföljande rum. Jfr avsnitt 2.3.2 
24 Dessa earcons skiljde sig från Sumikawa, Blattner, Joy och Greenbergs (1985) riktlinjer 
och var istället i linje med Brewster (1994) eftersom andra klangfärger än sinus, triangel, 
puls och sågtandsvåg användes.  
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Figur 14. Beskrivning av de earcons som utvecklades för applikationen.  
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4.4 Design och genomförande av försök 

Nio deltagare gjorde försöket, fyra kvinnor och fem män i åldrarna 23-32, alla 
studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vissa av försöksper-
sonerna rekryterades från Centrum för Talteknologi vid Institutionen för Tal, 
Musik och Hörsel men ansågs inte ha för mycket kunskap om talteknologi för 
att vara olämpliga som försökspersoner. För att säkerställa detta intervjuades 
försökspersonerna innan de genomförde experimentet. 
En inomgruppsdesign med tre förutsättningar (auditiva ikoner, earcons och 
ljudlöst) användes. Ordningen i vilken försökspersonerna exponerades för re-
spektive ljudförutsättning balanserades. 
 

4.4.1 Genomförande 
Under experimenten bar varje deltagare stereofoniska hörlurar och höll i en 
mikrofon. Försöket bestod av följande faser: Intervju, instruktioner, träning 
och delförsök repeterat 3 gånger under olika förutsättningar och slutligen en 
avlutande intervju om hela försöket, försöksupplägget illustreras i Figur 15. 
Under instruktionerna gavs försökspersonerna generella instruktioner om 
testmiljön, de fick även lyssna på en exempeldialog mellan en användare och 
systemet. Efter delförsöken intervjuades varje försöksperson om vad han eller 
hon tyckte om försöket, systemet och ljuden m.m. 

Figur 15. Försökets upplägg. Delförsöken bestod av tre ronder, efter varje rond fick 
försökspersonen i svarsformuläret fylla i vilka rum som passerats, efter varje delför-
sök fyllde försökspersonen i en enkät. Varje försök bestod av tre delförsök; ett för 
varje ljudförutsättning.  

Intervju Instruktioner

Träning 

Delförsök 
 

Slutintervju 

Enkät 

Rond 
Svarsformulär

3x

3x
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4.4.2 Träning 
Under varje träningsfas fick försökspersonerna träna på antingen både ljud 
och rumsnamn och kopplingen mellan dem, eller enbart på rumsnamn, bero-
ende på förutsättningen för efterföljande delförsök. Träningsmiljön bestod av 
en webbsida över rumstyperna, se Figur 16. Om försökspersonerna tränade 
inför ett delförsök med ljud, dvs. auditiva ikoner eller earcons, kunde försöks-
personerna klicka på de olika rumsnamnen och få höra vilka ljud som var as-
socierade med dem. Försökspersonerna fick träna så länge de behövde för att 
förstå och lära sig kopplingen mellan ljuden och rumsnamnen, i genomsnitt ca 
3 minuter vid auditiva ikoner och earcons och ca 1.5 minut för baslinjen utan 
ljud. Att låta försökspersonerna träna så länge de själva bedömdes spegla en 
realistisk situation. Eftersom en av effekterna av träningen var att försöksper-
sonerna lärde sig namnen på rummen var det viktigt att låta försökspersoner-
na träna inför den ljudlösa förutsättningen också. Annars skulle de försöks-
personer som ställdes inför den ljudlösa förutsättningen först kunna få en 
nackdel, eftersom de inte skulle ha varit bekanta med rumsnamnen. Under 
denna träning användes samma träningssida med skillnaden att det inte gick 
att höra några ljud; de instruerades att bekanta sig med rumsnamnen. Även 
vid denna träning fick de träna så länge de ville.  
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Figur 16. Träningssidan. Försökspersonerna kunde klicka på högtalarsymbolerna 
vid varje rumsnamn för att höra dess ljud. Den överstrukna högtalarsymbolen 
stängde av det ljud som spelades upp. 
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4.4.3 Delförsök 
Under varje delförsök fick varje försöksperson gå en rond genom en källare 
som bestod av en samling rum, varje rum var av en av de 13 möjliga rumsty-
perna (jfr avsnitt 3.2.). Försökspersonens uppgift var att följa en speciell rutt 
(som gavs på ett separat papper) och i varje rum säkerställa att allting var 
normalt. Rondbeskrivningen bestod av en ordnad samling av koder, t.ex. A1, 
B2, C2 etc. Varje kod motsvarade ett speciellt rum i systemet. För att säker-
ställa att försökspersonerna lyssnade på systemets beskrivningar (vilket där-
med borde göra deras interaktion mer realistisk) var de tvungna att ange både 
rumsnamn och kod, t.ex. ”gå till vattenrum A1”, för att gå till ett rum. Att ge 
kommandot ”gå till A1” eller ”gå till vattenrum” var inte tillräckligt, jfr avsnitt 
3.2.1. Eftersom rondbeskrivningarna endast innehöll koder var försöksperso-
nerna därför tvungna att lyssna på vad systemet sade, för att få reda på vart de 
skulle gå. För att kontrollera om allting var normalt i ett rum var försöksper-
sonerna tvungna att titta på kontrollpanelen. Om kontrollpanelen rapportera-
de ett problem rekommenderades av systemet även en åtgärd för att lösa pro-
blemet. När försökspersonerna passerat 6 rum hittade de ett fel. Att alltid ha 
samma antal rum gjorde det lättare att jämföra försökspersonernas prestatio-
ner. Försökspersonerna informerades inte om detta antal. 
Felen som användarna upptäckte i slutet av varje rond kunde vara svåra att 
lösa och det var svårt att säkerställa att tiden för lösandet av felen inte skiljde 
sig åt för mycket mellan användarna. För att användarna inte skulle spendera 
för lång tid på detta och riskera göra en alltför dålig minnesprestation, avbröts 
lösandet av felet efter ca. 1.5 minuter. Eftersom det objektiva måttet var anta-
let rätt ihågkomna passerade rum, var lösandet av uppgiften inte intressant för 
försöket annat än i egenskap av den effekt det kunde ha på enkäten och slut-
intervjun. Minnet av de rum försökspersonen passerat mättes genom att för-
sökspersonen i svarsformuläret fick ange vilka rum han eller hon passerat. Det 
var s.k. fri återgivning, dvs. försökspersonerna fick ingen information som 
kunde hjälpa återgivningen som t.ex. hur många rum de passerat25. Försöks-
personerna behövde inte ange rumskoderna, men uppmuntrades att ange kor-
rekt ordning om möjligt, de uppmuntrades även att ange grundläggande rums-
typ (t.ex. vattenrum) om de inte kunde komma ihåg exakt rumstyp (t.ex. sek-
tionsvattenrum).  
Därefter fortsatte ronden med början i rummet där problemet upptäcktes. To-
talt fanns tre feltillstånd i varje rond, dvs. försökspersonen fick ange vilka rum 
denne passerat tre gånger. När ronden var slut fick försökspersonen fylla i en 
                                                 
25 Vissa av försökspersonerna insåg dock att det alltid var 6 rum innan de hittade ett fel. 
Eftersom denna upptäckt, i de fall den gjordes, skedde sent i försöket och ingen tydlig för-
ändring skedde i deras minnesprestation bedömdes detta inte som något problem.  
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enkät (se avsnitt 4.1). Innan de två återstående delförsöken fick försöksperso-
nen genomgå en ny träningssession som matchade kommande delförsök. 
Återstående delförsök genomfördes som det första, den enda skillnaden var 
vilka ljud som användes och källarnas struktur (se Figur 15). 

4.4.4 Slutintervju 
Slutintervjun syftade till att få in spontana reflektioner men även att få svar på 
vissa frågor om användarnas attityder som inte täcktes in av enkäten. Inter-
vjun började som en öppen intervju och styrdes successivt in mot följande 
frågor (om inte användarna redan spontant besvarat dem): 

• Om och varför användarna föredrog någon av förutsättningarna (inga 
ljud, musiktrudelutter eller naturliga ljud)?  

• Vad användarna tyckte om konceptet med rum istället för ett ”vanligt” 
menybaserat talsystem?  

• Om t.ex. en talstyrd banktjänst använde rum och ljud istället för ha ”van-
liga” menyer, skulle användarna uppleva detta som oseriöst då? Skulle 
detta få användarna att avstå från att använda systemet? 

4.5 Resultat 

Tre typer av data samlades in: data från försökspersonernas minnesprestation 
av vilka rum de passerat, data från frågeformulären och data från den avslu-
tande intervjun. Resultaten från minnesprestationen och frågeformulären ana-
lyserades statistiskt (även om 9 försökspersoner är i underkant för att motive-
ra statistiska test). 

4.5.1 Enkät 
I Tabell 9 redovisas resultaten från enkäten.  
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Tabell 9  
Medelvärden för försökspersonernas enkätsvar för olika ljud. Varje fråga hade en 
femgradig svarsskala från -2 (håller inte med) till +2 (håller med). Fråga 16-19 be-
svarades inte vid det ljudlösa scenariot  

 Medelvärde för: 
Fråga ljudlöst earcons auditiva 

ikoner

1. Jag behövde koncentrera mig mycket när jag an-
vände systemet 

0,78 0,78 0,67 

2. Jag tyckte meddelandena var enformiga. 0,89 0,56 0,44 
3. Jag tyckte systemet var lätt att lära sig att använ-

da. 
1,44 1,33 1,00 

4. Jag upplevde systemet som ”vänligt”. 1,11 1,00 0,89 
5. Jag glömde ofta bort var jag var någonstans.  0,67 0,67 0,00 
6. Jag tyckte instruktionerna i systemet var lätta att 

följa 
1,11 1,33 1,11 

7. Jag tyckte det var roligt att använda systemet. 1,22 1,33 1,33 
8. Jag tyckte formuleringarna på meddelandena i 

systemet var lätta att följa 
1,00 1,11 0,78 

9. Det var alltid uppenbart hur jag skulle hitta det 
jag ville.  

0,78 0,89 0,44 

10. Jag tyckte rösten var mycket tydlig.  0,78 0,56 0,78 
11. Jag kände att jag hade kontroll när jag använde 

systemet.  
0,89 1,11 1,22 

12. Jag kände mig frustrerad när jag använde syste-
met. 

-0,22 -0,11 -0,67

13. Jag tyckte systemet var lätt att använda. 1,00 1,33 1,22 
14. Jag tyckte om rösten. -0,22 -0,11 -0,11
15. Jag tyckte några av meddelandena var för kom-

plicerade. 
-0,67 -0,67 -0,67

16. Jag irriterade mig på ljuden. - 0,33 -0,89
17. Ljuden gjorde det lättare för mig att använda 

systemet.  
- -0,56 0,78 

18. Ljuden gjorde det lättare att minnas var jag var 
någonstans.  

- -1,00 1,11 

19. Ljuden gjorde systemet trevligare och roligare 
att använda. 

- 0,22 1,00 

 
Signifikanta skillnader fanns mellan tre av de ljudrelaterade frågorna, resulta-
ten sammanfattas i Tabell 10. 
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Tabell 10  
Resultaten från frågeformuläret där signifikanta skillnader mellan earcons och au-
ditiva ikoner hittades 

Fråga Poäng för ear-
cons, medelvärde

Poäng för auditiva 
ikoner, medelvärde 

t-test, två 
svansar 

Ljuden var irriterande. 0.33 -0.89 p = 0.038
Ljuden gjorde systemet lättare 
att använda. 

-0.56 0.78 p = 0.002

Ljuden gjorde det lättare för 
mig att minnas var jag var nå-
gonstans. 

-1 1.11 p = 0.006

Det fanns inga skillnader mellan de olika förutsättningarna bland frågorna 1-
15, dvs. de icke-ljudrelaterade frågorna.  

4.5.2 Minnesuppgift 
Försökspersonernas minnesprestation rättades enligt följande regler: En för-
söksperson straffades inte för utelämnade ord eller inskjutna ord. För varje 
korrekt rum fick försökspersonen 2 poäng, för rätt familj (vatten, el eller ven-
tilation) men fel undertyp fick försökspersonen 1 poäng. Förutsättningen utan 
ljud hade en medelpoäng på 23.78, earcon-förutsättningen 21.44 och auditiva 
ikoner 25.11 (observera att earcons hade lägst poäng och auditiva ikoner 
högst!). Givet det låga antalet försökspersoner i studien och därav en låg sta-
tistisk kraft, är det intressant att notera att ANOVA-testet nästan når signifi-
kans (F(2,8) = 2,89, p = 0,085). 

4.5.3 Slutintervju 
Den avslutande intervjun visade att ingen av försökspersonerna föredrog för-
utsättningen med earcons, 6 försökspersoner sade explicit att de föredrog au-
ditiva ikoner, 1 försöksperson föredrog förutsättningen utan ljud och 2 var 
osäkra. Utan att de ombads ange den ljudtyp de tyckte sämst om rapporterade 
3 försökspersoner att de tyckte earcons var den sämst. Intervjun visade även 
att 8 försökspersoner föredrog en rumsbaserad metafor i de fall då det är möj-
ligt, istället för en menymetafor, 1 försöksperson föredrog menyer.  
Intervjun berörde även området tillit (eng. trust), dvs. hur användarnas upple-
velse om hur hög säkerhet systemet har; deras upplevelse behöver inte spegla 
den reella säkerheten. Tillit kan ha konsekvenser för användbarheten i system 
som kräver hög säkerhet, t.ex. banktjänster, om användarna upplever systemet 
som osäkert är det sannolikt att de inte använder systemet. Intervjun visade att 
användarnas attityder var delade inför frågan om rumsmetafor och auditiva 
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ikoner påverkade systemets tillit: 3 försökspersoner trodde att de skulle upple-
va ett sådant system som seriöst, 3 försökspersoner skulle inte uppleva ett så-
dant system som seriöst, 2 var osäkra och 1 försöksperson kunde inte besvara 
frågan. På följdfrågan, om en sådan design skulle göra att de inte använde sy-
stemet svarade 3 försökspersoner att de skulle använda systemet, 2 att de inte 
skulle använda systemet, 2 var osäkra och 2 kunde inte svara på frågan.  

4.6 Diskussion 

Inga signifikanta skillnader hittades mellan minnesprestationerna för de olika 
ljudtyperna, dock fanns en tendens till skillnad. Bristen på statistisk signifikans 
är inte förvånande givet det låga antalet försökspersoner. Detta innebär att 
studien inte kunde påvisa något stöd för hypotes 1, att användare kommer 
ihåg fler rum som passerats under en rond vid auditiva ikoner än vid earcons 
och vid den ljudlösa ljudförutsättningen, även om det fanns tendenser till 
skillnader, jfr avsnitt 4.5.2. Detsamma gäller hypotes 2: Användare kommer 
ihåg fler rum som passerats under en rond vid earcons än vid den ljudlösa 
förutsättningen. Det fanns inte heller några skillnader mellan ljudtyperna i frå-
gan om användarna ofta glömde bort var de var (fråga 5). Användarna svarade 
dock positivt, dvs. höll med helt eller delvis, i påståendet om att ljuden gjorde 
det lättare att minnas var de var någonstans (fråga 18, medelvärde 1,11) vid 
auditiva ikoner. För denna fråga fanns även en signifikant skillnad mot ear-
cons (medelvärde –1). Detta kan tolkas som att det ändå fanns ett visst stöd, 
om än inte statistiskt belagt, för hypotes 3, dvs. att användarna upplever det 
som lättare att minnas var de var någonstans med auditiva ikoner jämfört med 
earcons och den ljudlösa förutsättningen. Det är intressant att notera att en av 
försökspersonerna rapporterade att han eller hon använt en speciell minnes-
strategi; försökspersonen låtsades att han eller hon gick ronder i sina morför-
äldrars källare. Även om försökspersonerna inte är bekanta med miljön är det 
sannolikt att den sortens strategier kan göra att försökspersonerna lär sig ett 
sådant system snabbare än ett menybaserat. Denna inlärningsstrategi påmin-
ner egentligen om den s.k. locimetoden (eng. method of loci) och är ytterligare 
en fördel med att använda en övertygande rumsmetafor. Genom att föreställa 
sig de objekt som ska memoreras i olika rum i en bekant rumsstruktur går det 
lättare att minnas objekten (Ashcraft, 1994). En lämplig designstrategi för att 
ytterligare stödja locimetoden är att försöka utveckla ljuden att fungera som 
delar i en interaktiv berättelse (jfr. avsnitt 2.4.4). Om de olika ljuden kan ses 
som en del av en berättelse, kan det bli lättare att skapa en föreställning om 
rumsstrukturen.  
Utöver fråga 18, fanns även en signifikant skillnad till auditiva ikoners fördel i 
fråga 16: ljuden var irriterande och i fråga 17: ljuden gjorde systemet lättare att 
använda. I intervjun föredrog majoriteten av försökspersonerna (6) de auditiva 
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ikonerna, ingen föredrog earcons. 3 av försökspersonerna sa explicit att ear-
cons var den sämsta ljudtypen (t.o.m. sämre än den ljudlösa förutsättningen). 
Detta sammantaget gav stöd för hypotes 4, att användarna är mer positivt in-
ställda till auditiva ikoner än till earcons. Att försökspersonerna var rent nega-
tivt inställda till earcons, vilket särskilt framkom i intervjun var förvånande, 
givet tidigare forskning (t.ex. Brewster, 1996, 1997). Ett skäl för detta är troli-
gen brist på träning, även om träningsförutsättningarna bedömdes reflektera 
realistiska förhållanden, jfr avsnitt 4.6.1. En annan bidragande faktor kan vara 
att earcons upplevdes som artificiella och främmande för domänen och inte 
smälte in i gränssnittsmetaforen.  
Givet ovanstående resonemang och det faktum att endast 1 försöksperson i 
intervjun svarade att förutsättningen utan ljud var den bästa ger stöd för hypo-
tes 5, att användarna föredrar auditiva ikoner framför övriga förutsättningar. 
En intressant anmärkning var för övrigt att denna försöksperson ändå tyckte 
att de auditiva ikonerna var hjälpsamma till viss del.  
I intervjun togs tillit endast upp i samband med rumsmetaforbaserade system. 
Det är därför svårt att avgöra om användarna var skeptiska till användningen 
av auditiva ikoner i system som kräver en hög grad av tillit i största allmänhet 
eller om det just var i det här fallet, i kombination med rumsmetaforen.  

4.6.1 Utvärderingens validitet 
Det var viktigt för studiens validitet att de två förutsättningar som formulerats 
i avsnitt 4.2.1 gällde: ”Användare är positivt eller neutralt inställda till rumsme-
taforen jämfört med en menymetafor” och ”användare är positivt eller neut-
ralt inställda till utformningen av systemet”. Den avslutande intervjun bekräf-
tade att 8 av de 9 försökspersonerna föredrog en rumsbaserad metafor i lik-
nande system, vilket gör det rimligt att anta att den första förutsättningen gäll-
er. Vad gäller frågan om användarna var positivt eller neutralt inställda till sy-
stemets design är en av de viktigaste enkätfrågorna om de tyckte det var roligt 
att använda systemet (fråga 7). Försökspersonerna rankade i genomsnitt denna 
fråga positivt, dvs. de höll med helt eller delvis, vid samtliga ljudtyper (medel-
värde 1,30, jfr avsnitt 4.5.1). En annan mycket viktig fråga i detta sammanhang 
är frågan om användarna tyckte systemet var lätt att använda (fråga 13), även 
denna fråga rankades positivt (medelvärde 1,18). Det verkar därför rimligt att 
anta att förutsättningen att användarna var neutralt eller positivt inställda till 
systemet gällde. 
Det faktum att studenter användes som försökspersoner i ett område där en 
viss grad av expertis krävs bedömdes inte som problematiskt. Dels hade mer-
parten av användarna viss kunskap om liknande uppgifter (t.ex. hur en säkring 
byts) detta säkerställdes i förintervjun. Dessutom var uppgifterna förenklade 
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jämfört med riktiga domäner. Det var inte heller nödvändigt att användarna 
lyckades lösa uppgifterna. Om systemet hade varit för komplicerat hade det 
kunnat påverka användarnas attityder till systemet, t.ex. att de tyckte att den 
komplicerade och svårbegripliga miljön gjorde systemet svårt att använda. 
Detta verkade dock inte vara fallet eftersom användarna rankade frågorna om 
systemet var lätt och roligt att använda positivt (fråga 7 och fråga 13 i enkä-
ten). 
Ett problem som sannolikt bidrog i stor utsträckning till de negativa attityder-
na mot earcons är den korta träningstiden. Hade användarna tränat längre och 
därmed lärt sig de earcons som användes bättre kunde de kanske haft mer nyt-
ta av dem och även inte upplevt dem så negativt. Försökspersonernas instruk-
tioner var dock att lära sig använda dem som navigationsstöd. I många sam-
manhang är det sannolikt inte möjligt att förvänta sig att användarna spende-
rar mer tid än detta på träning om de själva får välja hur mycket de ska träna. 
Endast i specialfall, då en god kännedom om earcons som används i ett sy-
stem är kritisk kan större mängder av träning förväntas. Dessutom ansåg sig 
majoriteten av försökspersonerna (6) efter respektive träningssessionen kunna 
skilja på de olika rumstyperna (el, vatten, ventilation och korridor) relativt väl, 
dock inte exakt rumstyp. Problemet att känna igen exakt rumstyp fanns dock i 
förutsättningen med auditiva ikoner också (8 försökspersoner rapporterade 
detta problem), alla användare ansåg dock att de lätt kunde känna igen de 
grundläggande rumstyperna. Följaktligen verkar det som försökspersonerna 
hade jämförbar kunskap om kopplingen mellan ljud och rum i förutsättning-
arna med earcons och med auditiva ikoner. Trots detta skattade försöksperso-
nerna earcons mer negativt än auditiva ikoner i den subjektiva utvärderingen. 
Ett annat problem var att uppgifterna inte speglade verkliga uppgifter, samt 
att studenter användes istället för riktiga fastighetsskötare. Inom ramen för 
detta arbete fanns inte resurser att använda riktiga fastighetsskötare. Om sy-
stemet ändå utvecklats för experter och systemet sålunda hade speglat den 
komplexitet som finns i en riktig domän hade det funnits risk för att systemet 
blivit för svårt att använda för försökspersonerna. Huvudsyftet med den här 
studien var att på ett generellt plan jämföra auditiva ikoner med övriga ljudty-
per; det faktum att experter inte användes bedömdes inte som något avgöran-
de problem.  

4.7 Sammanfattning 

I det här kapitlet har utvärderingen av det talbaserade systemet för fastighets-
skötare (se kapitel 3) beskrivits. Utvärderingen syftade i första hand till att 
jämföra auditiva ikoner med earcons och en baslinje utan ljudeffekter.  
Trots det låga antalet försökspersoner framkom flera intressanta resultat: 
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Användarna föredrar auditiva ikoner framför earcons. Det fanns signifikanta 
skillnader mellan försökspersonernas attityder till earcons och auditiva ikoner i 
tre av enkätfrågorna. Samtliga skillnader var till auditiva ikoners fördel.  
Användarna upplevde att de hade bättre orienteringsförmåga med auditiva 
ikoner än med earcons. Det fanns även en tendens till skillnad i minnespresta-
tionen (dvs. det objektiva måttet för orienteringsförmåga). Sammantaget tyder 
både subjektiva och objektiva mått på att auditiva ikoner är bättre än de andra 
ljudtyperna.  
Det är även intressant att notera att earcons i vissa fall upplevs mer negativt 
än baslinjen utan ljudeffekter.  
Användarnas attityder till rumsmetaforen var övervägande positiva, endast 1 
försöksperson föredrog en menymetafor. Däremot var attityderna blandade 
då det gällde frågan om rumsmetaforen bidrog till att sänka den upplevda sä-
kerheten och ge ett mindre seriöst intryck. 
I nästa kapitel sammanfattas resultaten från systemutvecklingen och använ-
darutvärderingen och implikationer för framtida forskning diskuteras. 
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5 Sammanfattning och slutsatser 
Syftet med det här arbetet var i första hand att vidareutveckla och konkretisera 
Gavers teori om auditiva ikoner för att därefter kunna värdera dess tillämp-
barhet på rumsmetaforbaserade talgränssnitt. Värderingen skedde i två steg: 
först utvecklades ett system med ljud utformade enligt teorin, och därefter ut-
värderades systemet och ljuden. Dessa delar av arbetet ledde till olika erfaren-
heter: 
Det verkar rimligt att hävda att systemet som utvecklades har följande karak-
tärsdrag och fördelar jämfört med system baserade på earcons: Inget (eller 
minimalt) behov av användarträning; naturlig differentiering mellan plats och 
tillstånds- och handlingsljud; bättre möjligheter att presentera flera samtidiga 
eller överlagrade ljud utan att försvåra tolkningen av de enskilda ljuden för an-
vändaren. 
Fördelarna med auditiva ikoner stöds av resultaten från utvärderingen; för-
sökspersonerna föredrog auditiva ikoner framför earcons. Dessutom indikerar 
den avslutande intervjun att det är bättre att använda auditiva ikoner än inga 
ljud alls. Därför verkar designfilosofin som använts bakom de auditiva iko-
nerna i den här studien vara ett bra val vid design av talbaserade system som 
bygger på en rumsmetafor. 

5.1 Implikationer för ljuddesign i talbaserade gränssnitt 

Sammanfattningsvis har resultaten från det här arbetet följande implikationer 
och rekommendationer för ljuddesign i talbaserade gränssnitt. 

• Om systemet saknar resurser att återge ljud i hög kvalitet, t.ex. om ap-
plikation ska fungera i mobiltelefoner som inte stödjer tredje generatio-
nens mobiltelefoni eller bättre, är auditiva ikoner inte att rekommende-
ra.  

• Utvecklingstiden för auditiva ikoner kan ibland bli lång, särskilt om det 
finns behov av att spela in ljuden. Ett sätt att till viss del minska utveck-
lingstiden kan vara att använda speciella ljudeffektbibliotek som inne-
håller färdiginspelade vardagsljud.  

• Tredimensionellt ljud bör användas med försiktighet för att skilja på 
mer än ett fåtal ljudkällor om ljudkällornas ljud är lika varandra.  

• Inspiration i utvecklingsprocessen bör tas från filmljud. 
• I system som bygger på en rumsmetafor är det lämpligt att använda au-

ditiva ikoner.  
• Earcons bör undvikas i system med rumsmetaforer.  
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5.2 Frågor för framtida forskning 

Gavers ekologiska teori för ljudperception är inte fullständig. För att ännu 
bättre kunna använda uttryckskraften hos naturliga ljud behöver teorierna om 
olika ljudkällor kompletteras och utvecklas. Dessutom behöver teorin sam-
manfogas bättre med teorier för perception av ljudkällans lokalisering och mil-
jöns påverkan av ljudet. Det är inte heller säkert att det alltid är lämpligt att 
använda alla delar av teorin, dvs. att manipulera ljudkällans egenskaper, lokali-
sering och miljön. I vissa tillämpningar är det kanske överflödigt att arbeta 
med tredimensionellt ljud; t.ex. blev det under utvecklingen av prototypen 
tydligt att simulerat 3D-ljud inte fungerade tillräckligt väl för att kunna använ-
das för att separera ljudkällor. De olika delarnas värde i olika designsamman-
hang behöver också utvärderas.  
Resultaten pekar även mot att frågan om tillit och utformning av auditiva iko-
ner i system som kräver hög säkerhet bör undersökas i framtida undersök-
ningar.  
Auditiva ikoner kan inte användas i alla domäner och applikationer där ear-
cons kunde ha använts (t.ex. i domäner där det inte finns några tydliga kopp-
lingar till naturliga ljud). Dessa resultat pekar dock mot att när de kan använ-
das är att föredra framför earcons. Genom att ta inspiration av filmljud och ta 
sig konstnärlig frihet att uppfinna nya ljud kan tillämpningsområdet för auditi-
va ikoner ökas. Olika designstrategier för hur detta skulle gå till i detalj är en 
mycket viktig aspekt som också behöver utredas närmare i framtida forskning. 
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Bilaga A: Ordlista 
Akustik Varje luftfyllt rum kan betraktas som ett akustiskt svängande 

system som kan ge resonans vid olika frekvenser. Orgelpi-
pan är ett tydligt exempel på detta fenomen. Boningsrum 
och andra lokaler kan ha resonanser vid ett flertal olika fre-
kvenser. I mycket små rum med hårda väggar kan resonan-
serna bli obehagligt märkbara och upplevas som skrälliga 
medan resonanserna hamnar på lägre frekvenser ju större 
rummet är och upplevs oftast som mindre besvärande. Vid 
ringa akustisk dämpning reflekteras ljudet fram och tillbaka 
mellan rummets väggar, golv och tak. När ljudvågorna träf-
far en vägg kommer en del av ljudet att gå igenom väggen 
och fortplantas till intilliggande rum. En annan del kommer 
att absorberas av materialet i väggmaterialet och omvandlas 
till värme. Ljudenergin som återstår kommer att reflekteras 
ut i lokalen igen och träffar efterhand ett annat väggavsnitt 
där samma sak upprepas. När ljudvågen har reflekterats till-
räckligt många gånger har den förlorat sin energi och har 
släckts ut. Karaktären hos den efterklang som därvid upp-
stått är just det som man kallar rummets, eller salens aku-
stik. (IL) 

Brytfrekvens Den frekvens i ett frekvensspektrum bortom vilken ett filter 
dämpar den ljudsignal som sänds genom filtret. (RIC) 

Distortion En oönskad förändring av signalernas vågformer när de pas-
serar en ljudapparat. Distorsion förekommer oftast som s.k. 
harmonisk distorsion, även kallad klirr, som innebär att 
oönskade övertoner som inte fanns i den ursprungliga sig-
nalen alstras av ofullkomligheter i ljudanläggningen. (IL) 

Destruktiv interfe-
rens 

Två vågformer som utsläcker varandra, total utsläckning 
uppstår om en vågform fasvänds 180 grader (dvs. inverte-
ras) och adderas till den ursprungliga vågformen. (DS) 

Efterklang (eng. reverb) Se akustik. (IL) 

Envelopföljare En komponent i många effektenheter som följer ett ljuds 
ljudstyrka över tid, på så sätt följer envelopföljaren ljudsig-
nalen, när ljudsignalen är stark ger envelopföljaren ett högt 
värde, när signalen är svag ger den ett lågt värde. (DS) 

Fas Tidsskillnaden mellan två vågformer uttryckt i grader där 
360 grader motsvarar en fördröjning av exakt en cykel. (FP) 

Frekvenskorrigering (eng. equalization) - en avsiktligt åstadkommen ojämnhet i 
en frekvenskurva för att öka eller minska styrkan hos ett el-
ler flera frekvensavsnitt i det hörbara området. I vissa fall 
har frekvenskorrigering åstadkommits för att bättre tillgodo-



 

   

 

se olika åsikter om hur ljud bör låta. (IL) 

Frekvens Antal i förhållande till tid hos ett med jämna mellanrum re-
peterat skeende. Anges i enheten Hertz (Hz) som i sin tur 
anger antalet svängningar per sekund. 1 Hz = 1 svängning 
per sekund, 1kHz (kiloHertz) = ett tusen svängningar per 
sekund, 1 MHz (megaHertz) = en miljon svängningar per 
sekund. Se Hertz. (IL) 

Fördröjare (eng. delay) En speciell effektenhet som fördröjer en signal. 
Normalt mixas den fördröjda signalen tillsammans med 
den icke-fördröjda, vilket ger en eko-effekt. Ofta kan också 
den fördröjda signalen återkopplas till fördröjningseffekten, 
vilket skapar fler ekon som successivt klingar av beroende 
på hur mycket av signalen som återkopplas. (DS) 

Hertz Förkortas Hz. Enheten för frekvens, som anger antalet 
svängningar per sekund. Bär namnet efter den tyske fysi-
kern och professorn (1889) Heinrich Rudolf Hertz (1857-
1894), som var den förste som artificiellt lyckades åstad-
komma radiovågor och som påvisade att de följde samma 
lagar som ljusets vågor och därmed lade grunden för den 
elektromagnetiska ljusteorin. (IL) 

Lågfrekvensoscillator  Förkortas LFO. En oscillator som används för modulation, 
vars maximala frekvens är under det hörbara (normalt ca. 
20 Hz). En LFO kan användas för att modulera parametrar i 
en synthesizer eller en effektenhet. (DS) 

Lågpassfilter Ett filter som låter frekvenser under en specificerad gräns-
frekvens passera men dämpar frekvenser över gränsfrekven-
sen. (IL) 

Övertoner Svängningar med frekvenser som är enkla multiplar av 
grundtonens frekvens. I de flesta fall menar man att första 
tonen är lika med grundtonen och andra övertonen är lika 
med en fördubbling av grundtonens frekvens. Övertonerna 
och hur dessa är uppbyggda har en avgörande betydelse för 
hur vi uppfattar hur musikinstrument och människoröster 
klingar; deras karaktär eller timbre. (IL) 

Förklaringar hämtade från följande källor, vissa av förklaringarna är något för-
kortade: 
(IL) Ingemar Lindkvist: http://hestehaven13.dk/md-info 
(FP) Future Producers: 

http://www.futureproducers.com/site/mode/dictionary  
(RIC) Music Department ,Rajabhat Institute Chandrakasem Music Dictionary: 

http://musicnet.chandra.ac.th/eng/elec-dic.htm  
(DS) Daniel Skantze 



 

  

Bilaga B: Svarsformulär 

SVARSFORMULÄR – TESTSEKVENS 1 
Skriv ner de rum du passerat, försök att få ordningen rätt. Du behöver inte 
skriva ner rumskoden. Försök att vara så specifik som möjligt, men om du inte 
minns exakt, försök att skriva rätt rumstyp i alla fall (t ex du gick igenom en 
luftkylningscentral men minns bara att det var något med ventilation. Skriv 
ventilation isåfall). 

Svarsserie 1 
 

 

 

 

Svarsserie 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svarsserie 3 

 

  
 



 

   

 

Bilaga C: Enkät 
ENKÄT – TESTSEKVENS  
 

Bortse från följande frågor om din rond var ”ljudlös” (dvs du hörde enbart tal, inga extra ljud) 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 1. Jag behövde koncentrera mig mycket när jag använde syste-
met. 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 2. Jag tyckte meddelandena var enformiga. 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 3. Jag tyckte systemet var lätt att lära sig att använda. 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 5. Jag glömde ofta bort var jag var någonstans. 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 9. Det var alltid uppenbart hur jag skulle hitta det jag ville. 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 12. Jag kände mig frustrerad när jag använde systemet 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 15. Jag tyckte några av meddelandena var för komplicerade. 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 16. Jag irriterade mig på ljuden. 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 17. Ljuden gjorde det lättare att använda systemet.  

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 4. Jag upplevde systemet som ”vänligt”. 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 6. Jag tyckte instruktionerna i systemet var lätta att följa 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 7. Jag tyckte det var roligt att använda systemet. 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 8. Jag tyckte formuleringarna på meddelandena i systemet var 
tydliga. 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 10. Jag tyckte rösten var mycket tydlig 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 11. Jag kände att jag hade kontroll när jag använde systemet 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 13. Jag tyckte systemet var lätt att använda 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 14. Jag tyckte om rösten 

Instämmer i påståendetPåstående 

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 18. Ljuden gjorde det lättare att minnas var jag var någonstans.  

 
Håller inte med Håller med 

 -2 -1 0 1 2 19. Ljuden gjorde systemet trevligare och roligare att använda.  
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Sammanfattning 
Abstract 
In this paper, a navigation support approach for speech-only interaction based on auditory icons 
for room-based designs is presented, i.e. naturally occurring sounds that have a natural mapping 
to the system's underlying design metaphor. In contrast to many recent investigations that have 
focused on multi-modal or augmented reality systems, this paper concerns a unimodal speech and 
sound-only system. An auditory icon based prototype system for buildings maintenance support 
using a room-based metaphor was developed. The design was evaluated in a comparison with 
earcons and no-sound designs. The users’ subjective attitudes toward auditory icons were 
significantly more positive than to earcons. 
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