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SAMMANFATTNING
Det här arbetet syftar till att genom design av en telefonap-
plikation undersöka hur ljud kan förstärkas av den omgivande 
miljön. Arbetet visar på hur miljöförstärkt ljud skiljer sig från 
ljudförstärkt miljö samt vilka begränsningar det innebär att an-
vända en vanlig smartphone som plattform. 

Ett långsiktigt mål är att genom en produkt som låter oeta-
blerade ljudproducenter distribuera sina alster i den offentliga 
miljön främja fri kultur och kreativitet.

Arbetet har följt principen för RtD (research through design), 
där designprocessen utgör det fall som studeras och dokumen-
tationen av den utgör den bas av data som analyseras och leder 
till slutsatser kring ämnet.
 
Designprocessen i detta arbete innebär en mindre omfattande 
användarstudie i enkätform för att identifiera målgrupp, krav 
och mål. Följd av en andra studie där en prototyp framtagen med 
grund i resultaten från användarstudien utvärderas av deltagare 
genom observation, intervju och reaktionskort. 

De största utmaningarna för designen grundar sig i att ta fram 
en applikation som inte stör upplevelsen, men samtidigt kan 
instruera användaren i hur man använder applikationen. Uti-
från arbetet dras slutsatsen att användarinstruktioner, såväl 
visuella som auditiva, löper större risk att störa upplevelsen i 
miljöförstärkt ljud än i ljudförstärkt miljö. Vidare konstateras 
att den största bristen i en lösning som bygger på standardut-
rustning i jämförelse med en lösning som nyttjar dedikerad ut-
rustning utgörs av begränsningar när det kommer till att ange 
riktning med hjälp av ljudets rumslighet.



4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING ...................................................................................................................................................................................... 5

1.1 Avgränsning 5

1.2 Syfte och Mål 5

2. RELATERAD FORSKNING  ...................................................... 5

3. FORSKNINGSFRÅGOR .............................................................................................................................................................. 7

4. METOD OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................................ 7

4.1 Övergripande forskningsmetod 7

4.2 Användarstudien 7

4.2.1 Enkäten� 7

4.2.2�Bearbetning�av�data�genom�affinitetsdiagram� 8

4.2.3�Personor� 8

4.2.4�Scenarion� 8

4.2.5�Kravgenerering� 8

4.3 Prototyputveckling och -utvärdering 9

4.3.1�Idégenerering� 9

4.3.2�Värdering�och�val�av�koncept�för�prototyp� 9

4.3.3�Prototyputveckling� 9

4.3.4�Prototyputvärdering� 9

4.3.5�Datakodning� 10

4.4 Metoder för att säkerställa validitet 10

5. RESULTAT ........................................................................................................................................................................................11

5.1 Resultat från användarstudien 11

5.1.1�Sammanställd�enkätdata� 11

5.1.2�Personor� 12

5.1.3�Scenarion� 13

5.1.4�Användarkrav�och�designmål� 14

5.1.5�Målträd� 15

5.2 Resultat från prototyputveckling och -utvärdering. 16

5.2.1�Konceptskisser� 16

5.2.2�Koncept�utvärdering�och�val�av�slutkoncept� � 18

5.2.3�Det�slutgiltiga�konceptet� 19

5.2.4�Prototypen� 20

5.2.5�Utvärderingresultat� 21

5.3 Analys av resultat 23

5.3.1�Analys�av�resultat�från�forskningsfråga�ett� 23

5.3.2�Analys�av�resultat�från�forskningsfråga�två� 23

6. DISKUSSION .................................................................................................................................................................................25

6.1 Slutsatser kopplat till syfte, mål och forskningsfrågor 25

6.2 Koppling till tidigare forskning 25

6.3 Kunskapsbidrag 26

6.4 Begränsningar och metodkritik 26

6.5 Framtida arbete och framtida forskning 26

7. REFERENSER ...............................................................................................................................................................................27

BILAGA 1 - ENKÄTEN ....................................................................................................................................................................28

BILAGA 2 - DIAGRAMEN ..............................................................................................................................................................31

BILAGA 3 - FRÅGEMALL FÖR INTERVJUERNA .................................................................................................................35

BILAGA 4 - ORDEN FRÅN REAKTIONSKORTEN ...............................................................................................................35



5

FIGURFÖRTECKNING

Figur 1: Vad utgör störst hinder för dig när du vill besöka ett kulturevenemang? ......................................................................... 10

Figur 2: Afinitetsdiagram på ostruktutrerad enkätfråga .......................................................................................................................... 10

Figur 3: Primär persona Alex ................................................................................................................................................................................ 11

Figur 4: Sekundär persona Kim ........................................................................................................................................................................... 11

Figur 5: Målträd .........................................................................................................................................................................................................14

Figur 6: Total kontroll konceptskiss ..................................................................................................................................................................15

Figur 7: Visuell augmentering konceptskiss ..................................................................................................................................................15

Figur 8: Utforskaren konceptskiss .....................................................................................................................................................................15

Figur 9: Blind konceptskiss ...................................................................................................................................................................................15

Figur 10: Minimalist konceptskiss .......................................................................................................................................................................16

Figur 11: Allt i kartan, konceptskiss ....................................................................................................................................................................16

Figur 12: Vart du är, konceptskiss .......................................................................................................................................................................16

Figur 13: Utvärderingsmatris ................................................................................................................................................................................ 17

Figur 14: Slutgiltiga konceptet skiss ..................................................................................................................................................................18

Figur 16: Startskärm ................................................................................................................................................................................................19

Figur 17: Expanderad utställningsinformation ..............................................................................................................................................19

Figur 18: Aktiverat ljud............................................................................................................................................................................................19



6

1. INLEDNING

Det inspelade samtalet mellan några glada kollegor på kafferast 
säger oss inte så mycket men det låter trevligt. Samma ljud får 
en annan innebörd om det spelas upp på gatan framför en ned-
lagd fabrik. Ljudet för sig själv är glatt och vi uppfattar det som 
aktuellt då ingen annan information ges. Om vi hör samma ljud 
framför den igenbommade fabriken så ges det ett nytt perspektiv. 
Då står det glada samtalet för något som gått förlorat och hör 
dåtiden till. Tid har passerat, saker har förändrats och vi börjar 
fråga oss vad och hur. Platsen har förstärkt ljudet, berikat och 
utvecklat upplevelsen av det. Det uppstår en synergi mellan plat-
sen och ljudet där de tillsammans utgör något större än vad de 
kunnat göra var och en för sig. 

Det här är ett exempel på hur synergi mellan ljud och plats kan 
uppstå men det kan ske på en mängd olika sätt. Hur synergin 
uppstår beror på innehållet såväl som sammanhanget, i detta 
fall ljudet såväl som platsen. En ljudproducent har mycket lite 
kontroll över var ett inspelat ljud når publiken Tänk om man 
kunde erbjuda den kontrollen, erbjuda ett verktyg för att uppnå 
synergi mellan ljudet och den plats det upplevs på. Därigenom 
skulle ljudproducenten på ett ännu rikare sätt kunna kommuni-
cera med sin publik.

Nya möjligheter

Internet har länge varit och är fortfarande huvudsaklig grogr-
und och hemvist för smalkulturella ljuduttryck. Med smalkul-
turella uttryck menas de uttryck som konsumeras av en så liten 
målgrupp att de ofta förblir okända av allmänheten samt att då 
kännedom finns så finns inte en stor nog publik för att motivera 
en plats på den offentliga scenen.
Samtidigt så konsumeras dessa uttryck inte längre bara framför 
en skärm i hemmet, internet och ljudande media har i och med 
telefonutvecklingen följt med oss ut utanför hemmet. Utveck-
lingen har också kommit långt i att väva samman den offentliga 
miljön med våra privata telefoner. Många befintliga applika-
tioner arbetar med ljudförstärkt verklighet. Den bärande idén 
med ljudförstärkt verklighet är att verkligheten, rummet, skall 
förstärkas av ljuden. Dagens telefoner erbjuder möjligheten att 
förstärka på det sättet, omgivning med ljud men också tvärtom 
ljud med omgivning som i arbetets inledande exempel. Vi har 
därmed även möjligheten att förstärka smalkulturella ljuduttry-
ck med rumsliga sammanhang på ett sätt som tidigare inte varit 
möjligt utan dedikerad utrustning. Uteslutandet av dedikerad 
utrustning innebär ökad tillgänglighet då användaren kan ta 
del av upplevelsen med enbart standardutrustning i detta fall 
en smartphone. Utmaningen består i att komma fram till hur 
man designar en telefonapplikation som tillåter konsumtion av 
smalkulturella ljuduttryck förstärkta av den offentliga miljön?

1.1 Avgränsning

För att en tjänst som föreslås i det här arbetet skulle kunna ex-
istera krävs att både behoven kring distribution och konsumtion 
möts. På grund av arbetets omfattning är det inte möjligt att 
adressera båda aspekterna. I arbetet har man därför valt att bara 
arbeta med den delen av lösningen som berör konsumtion.

1.2 Syfte och Mål

Syftet med det här arbetet är att utforska hur designen av 
en mobiltelefonapplikation kan förstärka ljudens upplev-
else genom rumsligt sammanhang och därigenom främja 
konsumtion av smalkulturella ljuduttryck i offentlig miljö.  
I det fortsatta arbetet kommer mobiltelefonapplikationen som 
eftersträvas omnämnas enbart som “applikationen”.

Syftet för projektet är stort och kommer inte kunna uppnås på 
ett mätbart sätt inom tidsramen för detta arbete. Därför har 
konkreta mål för projektet i sig satts. De målen innefattar att nå 
fram till en evolutionär prototyp av applikationen samt rekom-
mendationer och riktlinjer för hur den kan tas till färdig produkt.

2. RELATERAD FORSKNING

För att ge en bild av tidigare forskning inom ämnet och ringa 
in det gap som arbetet ämnar fylla följer här en en översikt följd 
av en sammanfattning. Detta gap ligger sedan tillsammans med 
syftet i 1.2 till grund för forskningsfrågorna i kapitel 3. 

Earcons och audiobubbles

I arbetet “Auditory display design for exploration in mobile au-
dio-augmented reality” utvärderas fyra olika tekniker att presen-
tera ljud på i en utforskande sättning. Den tekniken som visade 
sig vara effektivast var ensam om att använda sig av rumsligt 
ljud på ett sätt så att ljuden upplevdes komma från en specifik 
punkt i miljön. Näst effektivast visade sig den teknik vara där 
volymen justerades för att ange avstånd mellan ljudet och an-
vändaren men inte angav var i miljön ljuden kom ifrån. I det 
sistnämnda exemplet användes “earcons”, en slags auditiv ikon 
som markerar en plats med ett ljud. (Vazquez-Alvarez, Oakley 
och Brewster, 2011)
Även i “Audio GPS - Spatial audio in a minimal attention user 
interface” utforskas möjlighetenra att guida användaren med 
ljud, här för att användaren skall kunna rikta sin uppmärksam-
het åt andra saker än ett visuellt användargränssnitt. I arbe-
tet beskrivs det som eftersträvas som ett “MAUI”(minimal at-
tention user interface). I arbetet försöker man nå fram till en 
sådan lösning genom att placera informationen i ljudkanalen. 
Inte som tal utan genom toner som skiftar i hur tätt de spe-
las upp eller i pitch för att ange riktning och avstånd. Förfat-
tarna använder sig av metaforerna “Geigermätare” eller “Var-
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mt/Kallt” för att förtydliga tekniken. (Holland, Morse, 2002) 
McGookin, Brewster och Priego (2009) behandlar liknande 
problemställningar och lösning i sitt arbete om “Ljudbubblor” 
fritt översatt från engelskans “Audio Bubbles”. Ljudbubblor 
beskrivs som virituella sfärer fyllda med olika ljud som geograf-
iskt centrerats över olika fysiska platser. I studien visar författar-
na hur en auditativ navigeriringshjälp är både mer tidseffektiv 
och mer önskvärd än det stöd en visuell karta ger. Ljudbubblorna 
var i studien fyllda med ett repeterande “klick-ljud” som ökade 
i frekvens och volym ju närmre användare kom ljudbubblans 
centrum.

Platsbaserade ljud

Ljud som på ett eller ett annat sätt påverkas av användarens 
rumsliga position benämns som “platsbaserade ljud”. Hur ljudet 
relaterar till, eller spelas upp beroende av position är inte givet 
av definitionen. Platsbaserade ljud skiljer sig från ljudförstärkt 
veklighet. Ljudförstärkt verklighet Innebär att ett lager av dig-
italt ljud adderas till upplevelsen av den analoga verkligheten i 
realtid och relaterar till den förstärkta omgivningen på ett sätt 
som är realistiskt enligt hur vi uppfattar det förstärkta (Mari-
ette, 2008). En annan benämning på ljudförstärkt verklighet är 
ljudaugmenterad verklighet.  
Platsbaserade ljud faller under fältet förstärkt verklighet och de 
de studier som synats i detta arbete tar utgångspunkt i miljön, 
det handlar om att koppla ljud till en specifik platseller låta ljud 
berika en plats. I det här arbetet är förhållandet det motsatta. 
Utgångspunkten är ljudproducenten och ljudet. Verkligheten är 
det som ämnar förstärka upplevelsen av ljudet inte tvärtom. Det 
skapar en omvänd situation, ett förhållande inom platsbaserat 
ljud som inte utforskats tidigare. 
Det innebärs dels att anpassning av ljudet efter vår uppfattning 
av den analoga verkligheten inte är en självklarhet. Ljudet i 
fokus innebär även att navigering är en sekundär funktion och 
med det visuella intrycket av omgivningen som förstärkande 
faktor på upplevelsen av platsbaserade ljud närmar man sig ett 
“MAUI”. Ett gränssnitt som genom plattformens kontextmed-
vetenhet minskar mängden uppmärksamhet på plattformen som 
krävs av användaren (Holland och Morse, 2002). 

Att plats i det här arbetet får en sekundär roll betyder även att 
platsen mycket väl kan skifta för ett och samma ljudinnehåll. 
På samma sätt som en fysisk utställning kan turnera till olika 
platser och upplevas på nya sätt beroende på skiftande kontext 
kan en utställning av platsbaserade ljud bli presenterad i olika 
städer. länder och miljöer. 

Rumsligt ljud

När människan uppfattar ett ljud så berättas mycket om rum-
met. Vi kan uppfatta om ett ljud kommer långt bort ifrån eller 
nära, från vilket håll det kommer, vad väggarna i rummet består 
av eller om det saknas väggar. Dessa rumsliga effekter som 
läggs till ljuden är något vi även kan simulera i ljud som saknar 
rumslighet. Den aspekt av rumslighet som flitigast eftersträ-
vas inom platsbaserat eller förstärkande ljud är riktning. Att 

simulera rumslig riktning innebär mer än att styra balansen i 
en stereosignal. Ljuden vi hör studsar och skärmas av av vårt 
huvud och ger oss en oerhört precis förmåga att avgöra ljudets 
ursprung. Inspelning och simulering av vår förmåga att uppfatta 
rumslighet på det här sättet kallas bineurala inspelningar eller 
bineurala ljud. För att uppleva dessa ljud krävs uppspelning i 
stereohörlurar. Rumsligt ljud kan också uppnås på en plats gen-
om bruk av flera olika fasta ljudkällor, sådana system möter vi 
i filmvärlden såväl hemma som på biograf  (Mariette, 2008) . 
Uppspelning av platsbaserade bineurala ljud i hörlurar innebär 
att huvudets orientering måste spåras kontinuerligt och i real-
tid. Exempel på hur man arbetar med dessa tekniker återfinns i 
“Audio nomad“ projektet “Syren” och i “Auditory display design 
for exploration in mobile”. I det ena projektet, “Syren”,  så rig-
gades tolv stycken högtalare upp på däcket av en färja som gick 
över Östersjön. Ljud spelades upp beroende av GPS-signal och 
skapade illusionen av att ljuden kom från olika fysiska plats-
er i omgivningen. På det sättet kunde vem som helst ta del av 
upplevelsen utan någon som helst utrustning. Däremot kvävde 
upställningen mycket stationär utrustning och var därmed of-
lexibel i fråga om upplevelsens plats. (Woo, Mariette, Helyer 
och Rizos, 2004) I “Auditory display design for exploration in 
mobile” utvärderas flera olika sätt att navigera med ljud som 
hjälp och det mest effektiva är det där en huvudmonterad digital 
kompass manipulerar ljudets virituella ursprung efter huvudets 
orientering. I dessa exempel har man för att skapa rumsligt ljud an-
vänt sig av dedikerad utrustning. Eftersom en grundförutsättning i 
det här arbetet är uteslutandet av dedikerad utrustning så kommer 
de många aspekter av rumslighet inte vara tillgängliga trots att de 
i “Auditory display design for exploration in mobile” visar sig vara 
det effektivaste sättet att guidea med ljud (Vazquez-Alvarez, Oakley, 
Brewster, 2011). Däremot visade sig som tidigare nämnt en lösning, 
applicerbar utan dedikerad utrustning och baserad på ljud med be-
gränsad rumslighet som navigationsstöd, vara näst effektivast. 
 
Dedikerad utrustning

Mycket arbete kring platsbaserat ljud eftersträvar rumslighet vilket 
leder till behovet av specialutformad utrustning även kallat dedi-
kerad utrustning. Om vi bortser från projekt kring rumsliga ljud så 
finner vi att flera av de studier som gjorts på området fortfarande 
använt sig av dedikerad utrustning. Tydligt exempel kan ses i 
“Bridging the Gap between the Digital and the Physical: Design and 
Evaluation of  a Mobile Augmented Reality Guide for the Museum 
Visit” (Damala, 2008) där en ultra portabel PC (UPMC) med mon-
terad webkamera används som prototypplattform för en tjänst som 
idag utan svårighet hade fungerat på en smartphone med standard-
prestanda. Det demonstrerar hur fort utvecklingen av mobiltelefon-
er har gått, för inte så länge sedan hade vi inte dagens möjligheter 
i fråga om till exempel processingkapacitet, trådlös dataöverföring 
och GPS-lokalisering (Jaramillo, Quiroz, Catagena, Vivares och 
Branch, (2010). Idag finns tekniken för platsbaserat ljud och nav-
igering i kommersiella smartphones (Vazquez-Alvarez, Oakley 
och Brewster, 2011) och därför kommer applikationen utformas 
för att fungera på en medelpresterande smartphone. 
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Sammanfattning av gapet i tidigare studier

Platsbaserat ljud är en gren av förstärkt verklighet och med den 
tillhörigheten följer också tanken att det är verkligheten som 
skall berikas av ljudet. Tidigare studier visar att ett auditativt 
stöd har potential att vara effektivare och föredras av brukaren 
framför det stöd en visuell karta kan ge. Studierna visar även att 
det effektivaste sättet att stödja navigation med ljud är att simul-
era rumslighet. Något som för att göras fullt ut kräver dedikerad 
utrustning men som kan nyttjas i till viss del utan. 

Först och främst är skillnaden i det här arbetet mot tidigare for-
skning det omvända förhållandet mellan ljud och plats, där ljudet 
är utgångspunkt och plats den förstärkande faktorn. Den andra 
aspekten som gör arbetet säreget är uteslutandet av dedikerad 
utrustning i en applikation för  platsbaserade ljud och därmed 
begränsade möjligheter att simulera rumslighet. 

3. FORSKNINGSFRÅGOR

Arbetets syfte ställt mot det gap som existerar i tidigare studier 
utgör grunden för forskningsfrågorna. Den övergripande frågan 
som ställs är “Hur kan applikationen designas för att på bästa 
sätt erbjuda smalkulturella ljuduttryck i offentlig miljö.” För 
att besvara den övergripande frågan ställs två underfrågor som 
sedan besvaras en i taget. Resultatet från studien som besvarar 
den första frågan ligger sedan till grund för att besvara den 
andra frågan.

Fråga 1

Hur ser användarens vanor, krav och önskemål kring telefon-
applikationer ut och vad har det för konsekvenser gällande en 
applikation för konsumtion av smalkulturella ljuduttryck i den 
offentliga miljön?

Fråga 2

Hur kan en sådan applikation designas så att funktionen blir 
lättillgänglig för användaren samtidigt som den låter ljudet 
förstärkas av omgivningen?

4. METOD OCH GENOMFÖRANDE

Här redovisas i kronologisk ordning arbetsprocessen. Kapitlet 
är uppdelat i fem delar och inleds av forskningsfrågorna. Den 
andra delen beskriver den övergripande metodiken som använts 
i arbetet. Den tredje delen, “Användarstudien” behandlar den 
första forskningsfrågan. Del fyra “Prototyp och utvärdering” 
svarar mot forskningsfråga två. Sist i kapitlet återfinns en re-
dovisning av använda metoder för validitet.

4.1 Övergripande forskningsmetod

Inom fältet för interaktionsdesign är det vanligt att man an-
vänder sig av RtD, research through design. Det innebär att 
det designarbete som forskaren utför skapar en bas av belägg 
och stöd för de fynd som görs. Det är en svår metod som kräver 
mycket av användaren då hen behöver vara en bra designer såväl 
som bra forskare (Dalsgaard och Halskov, 2012). För att desig-
narbetet ska uppnå trovärdighet krävs flitig reflektion och do-
kumentation a processen, en hög transparens. Det ger RtD en 
autobiografisk karaktär där forskaren får anta flera roller, obser-
vatör av sig själv, analytiker av det egna materialet och rapportör 
av sitt eget arbete (Pedgley, 2007). Skälet till att RtD valts som 
forskningsmetod för det här arbetet är främst att det faller sig 
naturligt i och med författarens bakgrund som designer. När det 
handlar om utveckling av mjukvara är det lämpligt att utföra 
en fallstudie, en detaljerad och djupgående undersökning av ett 
enda fall, eftersom fallstudien tillåter forskaren att studera ett 
samtida fenomen i dess naturliga situation. I detta fall har de-
signen av applikationen utgjort det fenomenet och med hjälp av 
RtD eftersträvas djupare förståelse av och konkreta riktlinjer 
för design av en sådan applikation (Runeson och Höst, 2008). 

4.2 Användarstudien

Att inleda arbetet med en användarstudie var en strategi för att 
undvika att arbete som utförts senare visar sig onödigt då det 
byggt på falska antaganden kring målgruppen. Rent praktiskt 
skapades först en webenkät vars data låg till grund för personor. 
Personorna sattes i scenarion och ur detta genererades krav och 
mål som slutligen organiserades och ställdes upp på ett över-
skådligt sätt som användarens röst i prototyputvecklingsfasen. 
Användarstudiens mål var att besvara den första av forsknings-
frågorna. 

Hur ser användarens vanor, krav och önskemål kring telefon-
applikationer ut och vad har det för konsekvenser gällande en 
applikation för konsumtion av smalkulturella ljuduttryck i den 
offentliga miljön?

4.2.1 Enkäten

Datan för användarstudien samlades in genom en webenkät 
(Bilaga 1). Syftet med enkäten var att identifiera användarens 
vanor, krav och önskemål kring telefonapplikationer samt kon-
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sumtionsvanor av ljud både privat och offentligt. Enkäten bestod 
av växlande öppna och slutna frågor, totalt 18 stycken. 

Enkätens första tema kretsade kring användarens vanor kring ljud- 
och kulturkonsumtion, till exempel ställdes frågan “Vad utgör störst 
hinder för dig när du vill besöka ett kulturevenemang?”. De fasta 
svarsalternativen pris, plats, öppettider, datum för evenemanget 
och anmälan angavs tillsammans med ett fritt svarsalternativ där 
respondenten själv kunde mata in hinder. Deltagaren ombads ange 
två alternativ. Frågans uppgift var att identifiera vad som utgör 
störst hinder i offentlig kulturkonsumtion och därmed kunna göra 
målgruppsgrundade prioriteringar senare under applikations-
designen.
Det andra temat i enkäten undersökte deltagarens vanor och 
attityder kring smartphoneanvändning med huvudfokus på ap-
plikationer och internetbruk. “Vad är det jobbigaste med att an-
vända telefonen för surfning?” var en av de öppna frågorna som 
användes för att utforska det temat. Deltagaren svarade helt fritt 
och informationen fick sedan kodas och analyseras tillsammans 
med övriga svar. 

Att en enkät valdes för att möta syftet var till stor del möjlighet-
en att få snabba svar från en större population. Urvalet gjordes 
genom att inbjudan till enkäten publicerades på författarens 
profilsida på det sociala forumet Facebook och på så vis nåd-
de vänner och bekanta till författaren. Ett urvalskriterium var 
att deltagarna skulle vara smartphone-användare. Enkäten var 
öppen för svaranden under 48 timmar, en vad Creswell (2009) 
kallar för tvärsnittsundersökning. Under den tiden svarade 43 
personer som levde upp till kriteriet på enkäten.

Datan från de slutna frågorna ställdes upp i tabell varpå den vis-
ualiserades i olika diagram. Datan från de öppna frågorna organ-
iserades och sorterades i affinitetsdiagram efter respektive fråga 
och sammanfattades därefter till ett antal kategorier per fråga.

4.2.2 Bearbetning av data genom affinitetsdiagram

Metoden har sitt namn efter engelskans affinity, på svenska 
släktskap. Det hela går ut på att datan delas upp i små korta 
fraser, påståenden och åsikter och förs ner på lappar. Lapparna 
sorteras sedan och organiseras gruppvis för att bilda övergri-
pande kategorier och visa på förhållanden och hierarkier mellan 
dessa kategorier. Helt enkelt ett sätt att strukturera och få en 
överblick på en mängd data (Goodwin, 2009).

4.2.3 Personor

Utifrån diagrammen som tagits fram ur den kvantitativa datan 
och de kategorier som de kvalitativa frågorna lett fram till togs 
två arketyper av målgruppen fram, en sekundär och en primär. 
Sådana arketyper utifrån sammanställd och  analyserad data om 
målgruppens vanor och beteenden kallas Personor. 

För att skapa den primära personan betraktades datan från 
enkäten. Exempelvis, då 22 av 43 respondenter svarat “Jag 

använder min telefon till allt som faller mig in oavsett om det 
innebär datatrafik.” på frågan “Hur ser det ut för dig gällande da-
taöverföring till din telefon?”  (Bilaga 2) och detta utgör det mest 
valda svarsalternativet med tydlig majoritet så formuleras det 
till följande förhållningssätt hos den primära personan, “..hög 
datatrafik spelar ingen roll för Alex har ett abonnemang som gör data-
mängden obegränsad.”  Skulle som i detta fallet ett annat alternativ 
vara ett tydligt andraval hos respondenterna så formuleras detta 
alternativ som ett förhållningssätt hos den sekundära personan. 
Svarsalternativet “Jag använder min telefon till allt möjligt men 
håller koll på datatrafiken så det inte drar iväg.” blir då  
“Kim försöker hålla koll på datatrafiken så att räkningen inte blir 
för hög men det hindrar honom inte från att...”.
Genom att låta en eller ett par personor representera hela mål-
gruppen blir det lättare för designern att förhålla sig till mål-
gruppen. Att presentera data  i ett sammanhang och binda det 
till en fiktiv karaktär hjälper vår hjärna att sätta sig in i och 
förstå målgruppens situation och gör designprocessen lättare 
(Goodwin, 2009). 

4.2.4 Scenarion

I nästa steg av processen placeras personorna i ett så kallat sce-
nario. Ett scenario handlar om att föreställa sig och beskriva ett 
framtida händelseförlopp. I det här arbetet kommer det händelse-
förloppet utgöras av mötet med den färdiga produkt som detta 
arbetet strävar mot. Ett sådant scenario där personan möter den 
design eller produkt som tas fram kallas ett målinriktat scenario. 
Scenariot var detsamma för båda personorna men ingången och 
vissa kringvarande omständigheter varierades. Scenarios ämnar 
inte beskriva tekniska aspekter och skeenden i t.ex applikationen 
utan eftersträvar att utröna användarens beteende och motiv till 
handling under olika förutsättningar (Goodwin, 2009).

4.2.5 Kravgenerering

Enligt Goodwin (2009) kan kravgenerering utför på två olika 
sätt, i det här arbetet har bägge använts. Dels formulerades 
krav baserade på hur applikationen användes på ett lyckat sätt 
i scenarierna. Som komplement användes det andra sättet , 
genom att ta krav direkt ur den visualiserade enkätdatan och 
personorna i sig. Kraven från bägge metoderna ställdes sedan 
upp i fyra olika grupper enligt Arvolas(2013) process för an-
vändarnära konceptdesign. Ytterligare en grupp lades till för 
att inhysa de specifika önskemålen kring applikationens funk-
tioner som framkommit under användarstudiens tidigare arbete. 
Gruppen namngavs funktionsmål och är i all annan mening 
detsamma som Goodwins(2009) grupp “funktionella behov”.  

Effektmålen relaterar till varför arbetet utförs från första början. 
Önskvärda brukskvaliteér visar på hur användaren upplever 
bruk av applikationen. 
Projektmålen utgörs av mätbara mål som ska ha uppnåtts vid 
projektets slut. 
Produktmålen är kriterier som produkten ska uppfylla, grund-
förutsättningar för applikationen.
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Funktionsmål berör specifika funktioner som framträtt som 
väsentliga under kravgenereringen. 

Dessa olika mål och krav strukturerades upp i ett målträd där de 
olika kraven och önskemålens relationer och hierarkier tydlig-
gjordes. I målträdet klargörs vad som ligger till grund för vad, 
krav och mål till höger i trädet leder till krav och mål som ligger 
till vänster och slutgiltigt till applikationen (Arvola, 2013).

4.3 Prototyputveckling och -utvärdering

En designprocess med prototyp av applikationen som mål ut-
fördes följd av en utvärdering av prototypen. Detta gjordes  med 
utgångspunkt i resultatet från användarstudien med avsikt att 
besvara den andra forskningsfrågan.

Hur kan en sådan applikation designas så att funktionen blir 
lättillgänglig för användaren samtidigt som den låter ljudet 
förstärkas av omgivningen?

4.3.1 Idégenerering

Med den djupare förståelse för användarens önskemål på applika-
tionen inleddes en process där så många olika angreppssätt och 
ideér som möjligt togs fram under tre perioder på två timmar 
vardera. Under dessa perioder skissades utifrån en regel som in-
nebar att ingen skiss fick ägnas mer än 5 minuter. Idégenererin-
gen skedde genom skissning och snabba anteckningar på mindre 
pappersark. Genom affinitetsdiagram organiserades dessa idéer. 
Många närliggande ideér slogs samman, Ytterligare några som 
inte levde upp till grundläggande produktmål kasserades. Därpå 
specifierades och konkretiserades de kvarvarande ideérna till sju 
koncept. 

4.3.2 Värdering och val av koncept för prototyp

Som metod för utvärdering av koncepten användes en Pugh-ma-
tris, ett matris som ställer upp och värderar koncepten mot 
varandra. Pugh-matrisen har fått sitt namn efter dess skapare 
Stuart Pugh (Pugh, 1991). Kärnan i metoden är att ett av kon-
cepten väljs som utgångspunkt varpå de övriga värderas som 
bättre eller sämre i ett antal aspekter.

4.3.3 Prototyputveckling

Det förfinade slutkonceptet låg sedan till grund för en web-
prototyp som togs fram genom ett samspel mellan opensource 
karttjänsten “Open streeet map” och kodspråken javascript, CSS 
samt HTML5. Hela applikationen och alla ljud placerades på ett 
serverutrymme och streamas till användaren. Applikationen i 
sig nås via mobiltelefonens webläsare. All mjukvara är av open-
source-typ och all hårdvara återfinns i en smartphone. Proto-
typen är alltså funktionell men saknar mycket i anpassning för 
olika plattformar, stabilitet och i optimering i fråga om databruk 
och gränssnitt. Prototypen går under arbetsnamnet “Sound-
stage” och är en evolutionär prototyp, det vill säga den har po-

tential att utvecklas till färdig produkt. För att kunna utvärdera 
prototypen skapades en enkel utställning bestående av tre ljud 
som prototypen kopplades mot.

4.3.4 Prototyputvärdering

Nästa steg i processen var att utvärdera den framtagna proto-
typen. Som metod för detta valdes att göra observationer och 
individuella intervjuer samt kortsortering med fem deltagare. 
Goodwin (2009) lyfter fram kombinationen av observation och 
intervju som bra, i och med att den låter undersökaren samla in 
fyllig, användbar information mycket snabbt. Dessutom mini-
meras risken att forskaren gör rapporteringsfel på grund av sin 
egen närvaro. Att även kortsortering användes berodde dels på 
metodens lämplighet att utvärdera mjukvara och i synnerhet 
navigation och informationarkitektur (Tullis, Albert, 2008), men 
också att flera metoder för datainsamling bidrar till att öka stu-
diens validitet.

Ett krav vid val av deltagare var att personerna brukade smart-
phone till vardags, detta för att inte den insamlade datan skulle 
påverkas av okunskap inför plattformen. Deltagarna var mellan 
20 och 25 år gamla och studenter. Fyra av deltagarna studerade 
grafisk design och kommunikation på universitet, den femte 
studerade fri konst på högskola. Deltagarna leddes till området 
för den utställningen som prototypen kopplats till och fick infor-
mationen att de just läst en på en poster att här finns en ljudut-
ställning och att den nås med smartphone via på postern tryckt 
URL eller QR-kod. Därpå gavs deltagaren en smartphone med 
första sidan i prototypen öppen som om de just matat in adressen 
eller scannat koden (fig. 16). Inga vidare instruktioner gavs än 
att de tyckt utställningen verkat intressant bestämt sig för att 
ta sig en närmre titt. Den enda uppgiften för deltagarna var att 
ta till sig utställningen på det sätt som hen själv tyckte lämpligt. 

Observation

Observation innebär att forskaren studerar en användares 
beteende med produkten. Det kan innebära att observatören 
deltar i aktiviteten, är helt passiv eller någonting däremellan. 
Vad som observeras dokumenteras löpande och kan sedan berät-
ta om vilka svårigheter som dyker upp i bruket av tjänsten eller 
produkten eller vilka aspekter som fungerar väl. Styrkan med 
observation är att forskaren minimerar sin  inverkan på delt-
agaren (Goodwin, 2009). I detta fall följde forskaren efter delt-
agaren och antecknade iakttagelserna, noga med att inte hamna 
före eller på annat sätt leda användaren i någon riktning.

Intervju

För att komplettera fältanteckningarna från observationen och 
få del av deltagaren tankar utfördes den kortare intervjun utifrån 
frågemall (Bilaga 3). Frågemallen tog först tillvara på de eventu-
ella spontana reaktioner som användaren hade efter utställningen, 
därefter fokuserades på positiva respektive negativa aspekter av 
upplevelsen i helhet för att inte styra användaren i någon specifik 
riktning. De två sista frågorna var menade att få deltagaren att 
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tänka på prototypen och utställningen som skilda fenomen. Eft-
ersom utställningen i sig inte var det som utvärderades var det 
viktigt för studien att skilja dessa åt och tydliggöra vilken kritik 
som var menad för prototypen respektive utställningen. Interv-
juerna utfördes mellan fyra ögon och spelades in på digital lju-
dinspelare. Därefter transkriberades intervjuerna och utgjorde  
en del av underlaget för datakodningen.

Microsoft reaktionskort

Denna metod är framtagen av Microsoft år 2002, syftet är at 
utvärdera en mjukvara önskvärdhet. I utvärderingen användes 
en fritt översatt version med syftet att mäta den känslomässiga 
responsen och se hur önskvärd prototypenen var. 118 ord skrevs 
på var sitt kort (Bilaga 4) och lades på ett bord med orden uppåt 
så att alla ord var synliga. Deltagaren fick därpå välja 6 av de 
118 ordkorten för att beskriva upplevelsen, varpå hen ombads 
att ge en motivation till valet. Motiv till valen dokumenterades 
med ljudinspelare.

4.3.5 Datakodning

Att analysera datan från de tre kvalitativa insamlingsmetoderna 
innebär en process i flera steg, det första är att förbereda datan. I 
detta fall innebar det att datan från observationerna, intervjuer-
na och kortsorteringarna transkriberades och renskrevs. Andra 
steget var att läsa igenom allt material och bekanta sig med det. 
Därpå inleddes kodningsprocessen. Rent praktiskt kan man säga 
att datan organiserades, jämfördes och värderades på olika sätt i 
en jakt efter kopplingar mönster och liktydighet i och mellan de 
olika fragmenten. Det man söker är en övergripande betydelse 
av datan. Creswell (2009) liknar det vid att skala lagren på en 
lök för att närma sig kärnan, den underliggande meningen i ett 
myller av små delar. I slutet av kodningsprocessen hade fyra 
kategorier tydligt framstått som sammanfattar och delger den 
övergripande kritik som deltagarna uttryckt på ett överskådligt 
och hanterbart sätt. 

4.4 Metoder för att säkerställa validitet

I detta arbete har metodtriangulering använts. Det innebära att 
flera olika datainsamlingsmetoder har brukats vid utvärderin-
gen, men också att data samlats in under olika delar av projektet. 
(Creswell, 2009)
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ska vara lättanvänd, med tanke på att manbara kan manövrera med 
hjälp av ett finger.”  efter uppdelning och tolkning fyra olika krav.

• Inte ta onödigt minne på telefonen
• Ska vara tyst
• Specifikt syfte
• Gjord för att navigera med ett finger

Dessa korta ord eller fraser skrevs sedan på små lappar och 
organiseras rent fysiskt i olika grupper grupper som sedan 
struktureras sinsemellan som i Figur 2. Till exempel hamnade 
lappen “Ska vara lättanvänd, mobil-/touchanpassad” i en grupp 
som gavs namnet “välanpassad för mobil” som i sin tur till-
sammans med “lätt att navigera”, “få steg”, “lättförståelig” och 
“genomtänkt informerande” under huvudgruppen “Lättanvänd”. 
Gruppen “Lättanvänd” förhåller sig i sin tur till fem andra hu-
vudgrupper.

• Tydlig/enkel funktion, inget onödigt tjafs
• Snabb i funktion och anslutning
• Gratis 
• Inkräktar inte, lågmäld
• Resurssnål

Figur�2:�Afinitetsdiagram�på�ostruktutrerad�enkätfråga

De sex huvudgrupperna och dess underkategorier sammanfatta-
des sedan till en kortare text med hänsyn till antal respondenter 
bakom varje kategori och viss avvägning mot arbetets mål och 
syfte. Denna process utfördes för de öppna frågorna och result-
erade i följande sammanställning.

Att surfa mobilt

Ett av de största problemen enligt respondenterna i enkäten med 
att surfa på mobiltelefon är uppkopplingen. Den upplevs långsam 
och det går segt. Även datamängd ansågs problematiskt. Den 
andra stora problematiken handlar om  storleken på skärmen, 
det yttrar sig i krånglig inmatning via skärmtangentbord såväl 
som svårigheter att trycka rätt på knappar och länkar. En ma-

5. RESULTAT

Här följer resultaten från de olika metoderna som utförts i 
kronologisk ordning. Kapitlet delas upp i resultat från an-
vändarstudien och resultat från prototyputveckling och  
-utvärdering. Kapitlet avslutas med en analys av resultaten.

5.1 Resultat från användarstudien

I denna första del redovisas resultaten som kommit ur använ-
darstudien, det vill säga sammanställd enkätdata, personor, sce-
narior, krav och målträd. 

5.1.1 Sammanställd enkätdata

Datan från enkäten hanterades på två olika sätt beroende på 
om frågan som låg till grund för datan var sluten eller öppen, 
det vill säga hade faste svarsalternativ eller var fria att svara på 
med egna ord.

Slutna frågor

Svaren från de slutna frågorna sammanställdes i tabellform och 
därifrån kunde enkelt olika diagram genereras som på et tydligt 
sätt visualiserade deltagarnas respons. Till exempel frågan “Vad 
utgör störst hinder för dig när du vill besöka ett kulturevenemang?”  
resulterade i stapeldiagramet i figur 1 som i sin tur utgjorde 
grund för personorna.

Figur�1:�Vad�utgör�störst�hinder�för�dig�när�du�vill�besöka�ett�kulturevenemang?

I detta fallet och några till innehöll frågorna ett öppet svar-
salternativ där deltagaren själv kunde fylla i sitt svar. Dessa svar 
var få men hanterades på samma sätt som de öppna frågornas 
svar och utgjorde sedan egna små kategorier i diagrammen då 
någon slags samstämmighet fanns bland svaren. Dessa fria svar 
märkes med texten “Other” inom parentes efter svarets rubrik. 
Samtliga diagram finnes i bilaga 2.

Öppna frågor

Svaren från de öppna frågorna kodades och ordnades i affinitets-
diagram. Till exempel gav svaret, “En bra app är en tyst app som 
inte drar massa minne i onödan. Appen ska ha ett specifikt syfte och 
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joritet av respondenterna kopplar problemet med skärmstorlek 
till websidornas anpassning för mobiltelefon och kan därför ses 
som ett problem hos mjukvaruutvecklare snarare än plattformen 
i sig. Upplevelsen att det var svårt att hitta på hemsidorna faller 
också in som en kritik på designen av sidorna i sig.

En bra applikation

Det tveklöst viktigaste för en bra applikation på mobiltelefon 
menar respondenterna vara att den är lätt att använda. Den bör 
vara lätt att förstå, lätt att navigera i, anpassad för en mobiltele-
fon, kräva få steg för att nå önskade funktioner och informera 
användaren på ett genomtänkt sätt. Man lyfter även fram vikten 
av att hålla sig till kärnan, att applikationen inte är fylld med 
onödigheter utan är tydlig med vad den gör och gör just bara 
det. I enlighet med det vill man inte heller att applikationen ska 
inkräkta på områden där den är oönskad, till exempel påminnel-
ser, ljudsignaler och notiser utanför själva användningen. Ap-
plikationen ska också vara resurssnål i fråga om procceskraft, 
minne och batteri. Respondenterna påpekar även att man inte 
vill betala.

QR-koder

Starkaste kritiken mot användande av QR-koder är kravet av en 
tredjeparts applikation. Det som mest frekvent anses positivt 
är att man frånkommer inmatning av bökiga webadresser. Lika 
många tycker att QR-koder är smidiga och enkla som onödiga 
coh meningslösa. Det lyfts också fram kritik kring hur koderna 
används, ofta anges inte vart de pekar och inte sällan är de svåra 
att läsa av på grund av storlek.

5.1.2 Personor

Utifrån den sammanställda enkätdatan har två personor tagits 
fram, en primär som getts namnet Alex och en sekundär som 
kallas Kim. Alex motsvarar de åsikter och önskemål som delas 
av flest  deltagare i användarstudien och är på det sättet bäst 
representant av målgruppen. Kim finns till för att komplettera 
Alex och är byggd utifrån de åsikter som inte fått majoritet i 
studien men ändå haft starkt stöd i vissa fall nästan lika starkt 
som det i majoritet. 

Figur�3:�Primär�persona�Alex

Primär persona Alex

Alex är 25 år gammal och har haft sin Iphone 4 i snart 2 år. 
Alex använder den jättemycket till allt möjligt. Om det blir hög 
datatrafik spelar ingen roll för Alex har ett abonnemang som 
gör datamängden obegränsad. Alex laddar hem mycket appar, 
både sådana som svarar mot ett behov men också mer plojappar 
som ljussabelappen osv.  Alex brukar dra sig för att köpa appar 
dock , gratis är gott. Ibland när det är dags för en ny  app eller 
är inne på en hemsida på sin Iphone så kräver tjänsten att man 
ska lämna mailadress eller så kostar den typ 20 spänn, det gör 
Alex förbannad, Alex kallar dem “Skitappar”.

Det bästa med telefonen enligt Alex  är ständig tillgång till in-
ternet, det innebär uppdateringar från Facebook och Instagram 
och bankärenden var som helst, helt suveränt. Ofta på bussen 
brukar Alex kolla på tv-serier eller lyssna på musik via Spotify. 
Sen väl hemma kan man fortsätta lyssna på samma playlist där. 
Alex tycker om när det går smidigt på det viset, inget krångel. 
Det händer dock ofta att Alex lyssnar på mp3:or både i telefonen 
och  hemma på datorn, Alex gillar nämligen “ambient-musik” 
och många av favoritartisterna finns inte med på Spotify. Det är 
inte bara Spotify som är dåliga på att exponera ambient, Alex 
har aldrig varit med om att man på lokal nivå anordnat ett event 
för ambient-musik. Om man vill gå på konsert med sån musik 
behöver man åka långt och ofta betala en rejäl slant, vilket i Alex 
fall innebär att det sällan blir av. Skulle det planeras något lokalt 
vore Alex beredd att hjälpa till för att det skulle bli av. Tills det 
händer så spenderas tiden i forum och och bloggar som handlar 
om intresset.

Motto: “Enkelt och smidigt ska det gå annars är det skit samma.”
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Figur�4:�Sekundär�persona�Kim

Sekundär persona Kim

Kim är 23 år gammal och har just avslutat två års folkhögskoles-
tudier inom media. Kim har flyttat tillbaka till Norrköping och 
uppskattar att vara hemma bland massa gamla vänner igen. Även 
om Kims utbildning är teknisk och så handlar Kims intresse mer 
om gestaltandet, uttrycket och känslan, att få förmedla något. 
Kim har aldrig varit speciellt prylintresserad utan använder 
teknik bara vid behov. Kims telefon är en av de billigaste smart-
phone-telefonerna som fanns vid inköpstillfället, en Samsung 
galaxy young. Kim använder den till lite allt möjligt som att 
kolla busstider, sätta över pengar, lyssna på podcasts, ta bilder 
mm. Kim försöker hålla koll på datatrafiken så att räkningen 
inte blir för hög men det hindrar inte från att sköta ärenden och 
lyssna på lite musik via nätet så gott som varje dag. Det finns 
några appar som Kim uppskattar också men de är ganska få och 
det finns inte plats för så många på telefonens minne heller. Det 
är sällan Kim köper appar till sin telefon det har hänt ett fåtal 
gånger och då har det funnits ett verkligt behov av dem. Om 
kims datatrafik blir hör så blir den största skillnaden att Kim 
inte streamar musik längre utan bara använder sin mp3-spelare 
till att lyssna på musik.

Kims intresse för mediagestaltning, framförallt video leder inte 
sällan till olika utställningar och happenings. Det handlar ofta 
om konstsammanhang och tyvärr har det blivit svårare för Kim 
att hinna med sånt nu på grund av öppettider och öppningsda-
tum. Kim har nämligen börjat jobba mycket på kvällar och helger 
efter skolan. Förhoppningsvis blir det annorlunda när Kim hittar 
ett annat jobb eller kommer in på en ny skola.

Motto: “Det är resultatet som räknas men teknikerna bakom jag 
måste studera för att nå resultaten”

5.1.3 Scenarion

För att förstå hur personorna förhåller sig till applikationen som 
ska utvecklas togs ett scenario fram som låter personorna upple-
va tjänsten. Alex och Kim har satts i en situation där de för första 
gången använder den produkt som ska utvecklas. Scenarierna 

målar upp önskvärda händelseförlopp och genom att se till per-
sonornas reaktioner och handlingar i användadet uppenbaras 
kritiska funktioner och önskvärd respons på applikationen. Sce-
nariernas huvudsakliga funktion är kort sagt att generera krav 
och mål dör designen. Scenariot som ställts upp är helt fiktivt är 
en vision av hur applikationen skulle kunna upplevas på ett bra 
sätt med personorna och den sammanställda enkätdatan i åtanke. 
Scenariot kretsar kring en utställning om kulturmöten och är 
placerad i Kaktusparken, Norrköping.

Alex scenario

Alex är på väg hem från tågstationen och tar sin vanliga väg gen-
om Kaktusparken, musik ljuder i hörlurarna och livet känns lätt. Vid 
parkens ingång lägger Alex märke till en poster. Alex hajjar till på gr-
und av orden “experimental sounds..”. Han läser snabbt att det gäller 
en ljudutställning i parken men han ser inget datum. Smått irriterad 
är han beredd att börja gå då han ser att utställningen streamas di-
rekt i mobilen när som helst. Spännande, tänker alex och tar upp sin 
telefon och pausar Spotify. Alex scannar koden och klickar vidare till 
den angivna webadressen.

Det första Alex möts av är ett fönster som ber om tillåtelse att lokali-
sera användaren via GPS. Det förklaras att detta krävs då ljuden är 
placerade i miljön med hjälp av GPS-koordinater och aktiveras av 
användarens position. Vidare försäkras att positionen inte lagras eller 
sprids och att tjänsten bara spårar positionen så länge brukaren be-
finner sig på sidan. Alex känner igen typen av fönster och accepterar 
nästan per automatik. Det står ju alltid samma sak ändå och det har 
ju aldrig vart problem förut tänker Alex.

När GPS-lokaliseringen aktiverats möts Alex av en karta som cen-
treras kring en svart liten gubbe. Alex börjar gå och ser hur den lilla 
gubben rör sig med honom han tar kurs mot en annan markör och 
stoppar ner telefonen i jackfickan så länge. Efter knappt 10 meter 
hör Alex ett svagt ljud en mumlande röst, han fortsätter att gå och 
ljudet blir starkare. Alex tar upp sin telefon och ser att den andra kart-
markören är bara ca 10 meter bort, Alex rör sig närmre. Ljudet ökar 
ännu mer i styrka och Alex tvingas dämpa volymen lite. Alex förstår 
inte vad rösten säger, den låter upprörd men inte arg. När Alex går 
vidare så blir rösten svagare igen. Nu hörs syrsor spela i bakgrunden. 
Alex förstår att han närmar sig en annan markör men bryr sig inte 
om att ta fram sin telefon utan går i blindo. Det känns lite spännande.
Plötsligt blir allt tyst och telefonen börjar ringa istället. Alex svarar 
och några minuter senare när samtalet är avslutat frågar applika-
tionen om Alex vill återgå till utställningen. Alex svarar ja och ljuden 
tonar fram igen. Alex gick runt lite när han pratade och nu finns 
andra och fler ljud i lurarna. Kraftigt förvrängd och distad orientalisk 
musik kommer någonstans ifrån och en stark röst mässar obegripliga 
ord följ av vad som gissningsvis är den svenska översättningen och 
syrsorna spelar fortfarande. Telefonen har Alex stoppat ner i fickan, 
den kändes onödig.
När Alex vandrar vidare i parken är det som en liten upptäcksfärd, 
vad ljuden vill säga eller vad allt betyder förstår inte Alex men det ger 
en känsla av att vara någon annanstans. Efter att ha gått genom hela 
parken och kontrollerat på telefonen att utställningen inte sträcker 
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sig utanför går Alex tillbaka till ljudet och av syrsor, sätter sig på en 
bänk. En titt på mobilen avslöjar att Alex har vart där ca 15 min och 
det blivit dags att gå hemåt, applikationen avslutar Alex först när alla 
ljud tonat bort.

Kim scenario

Kim pratar med en vän i telefon som nämner en konstutställning 
i Kaktusparken som spelar på kulturella influenser i spänning 
mot skräcken för främmande kulturer. Kim tycker det låter in-
tressant och får höra att man behöver smartphone och lurar för 
att ta del av den. Kim som inte börjar förrän kl 17 bestämmer 
sig för att gå och kolla vad det rör sig om. Väl i Kaktusparken 
hittar han snart en informationsposter. Kim läser ganska noga 
igenom informationen, även den lilla texten och sedan fram sin 
telefon och börjar mata in webadressen eftersom han inte har 
en QR-kods applikation, han har aldrig behövt en förut och vill 
komma igång snabbt.

På den angivna adressen möts Kim av ett fönster som ber om 
tillåtelse att lokalisera användaren via GPS. Det förklaras att detta 
krävs då ljuden är placerade i miljön med hjälp av GPS-koordinater 
och aktiveras av användarens position. Vidare försäkras att positionen 
inte lagras eller sprids och att tjänsten bara spårar positionen så länge 
brukaren befinner sig på sidan.

Kim läser hela meddelandet och tänker ett ögonblick, det känns 
ju lite läskigt men eftersom han när som helst kan stänga ner sin 
webläsare tänker han att det går bra och accepterar lokaliserin-
gen. Kim står kvar ett ögonblick och gör sig bekväm med gräns-
snittet innan han börjar gå in i parken mot en markör. När han 
närmar sig tonar ett ljud fram, det är syrsor. Syrsorna blir starkare 
när Kim rör sig närmre markörerna. Kim tittar på telefonen och 
zoomar ut lite, nu ser han hela parken och alla ljudmarkörer. Han 
ser att på ett ställe så sammanstrålar flera ljud i parken och går 
däråt. På vägen hör han flera olika ljud, mumlande röster, konstiga 
gnissel och svag musik. Väl där ansluter sig ett högt och tydligt 
böneutrop till de andra ljuden som ligger lite mer i bakgrunden 
nu. Det blir en märklig upplevelse, vad som hörs förändrar det 
som Kim ser, som om parken vill någonting men bara Kim kan 
höra den, alla andra bara går förbi. Kim hör att det svaga lju-
det av musik blivit starkare och tittar på mobilen för att förstå 
vilken markör det är som låter så. Kim hittar fram utan större 
problem och konstaterar att det märks på volymen om man går 
rätt. Ljudet låter som en trasig gammal radio som spelar sorgsen 
orientalisk musik, Kim förstår inte vad sången betyder och blir 
lite frustrerad, allt är så kryptiskt. Kim söker i applikationen efter 
mer information om utställningen och konstnären för att få lite 
ledtrådar om tankarna bakom. Det fins lite information som Kim 
tycker är intressant och länkar om man vill läsa vidare. Kim vill 
det men inte på mobilen, bättre skriva ner namnet på konstnären 
och utställningen och ta det hemma. Med lite mer information 
om utställningen stoppar Kim telefonen i fickan och går i lugnt 
tempo genom parken en gång till.

Efter det undrar Kim om det finns flera liknande utställning-
ar eftersom det är flera timmar tills det är dags att jobba. Kim 
tittar på sidan igen och hittar lite information om tjänsten, där 
finns också en översiktskarta över utställningar med Kims po-
sition som filter. Kartan visar Norrköping, det finns ytterlig-
are två utställningar, en i hamnen som verkar vara nån slags 
minimalistiskt technolandskap och en som ifrågasätter polisens 
agerande under en demonstration hösten 2012 genom att låta 
vittnen berätta vad de sett på platsen där de såg. Kim tycker inte 
så mycket om techno utan rör sig istället mot utställningen om 
polisen. Kim väljer utställningen och kartan visar nu den nya 
utställningen och Kims position. 

5.1.4 Användarkrav och designmål

Utifrån scenarierna i huvudsak men också med utgångspunkt 
i den sammanställda enkätdatan och personorna genererades 
dessa krav och mål. För att få en god överblick och struktur i 
krav och mål som genererats har de organiserats i fem olika 
kategorier.

Effektmål

Dessa mål kommer huvudsakligen ur arbetets syfte och utgör 
de övergripande målen med hela projektet. Det är inte säkert att 
effektmålen nås under arbetet men är likafullt mål som eftersträ-
vas i ett längre perspektiv. 

• Främja fri ljudande kultur.
• Skapa rikare upplevelser av ljudande kulturuttryck genom 

förstärkning av miljö.
• Exponera smalkulturella ljuduttryck ute i den offentliga 

miljön.
• Erbjuda en plattform för ljudkreatörer att distribuera sina 

produktioner genom.

Önskvärda brukskvalitéer

Samtliga av de brukskvaliteér som eftersträvas kommer ur an-
vändarstudien, dels ur den sammanställda enkätdatan om vad 
användaren uppskattar i en applikation men även ur scenarierna 
där vikten av att leva sig in i och uppleva utställningen med djupt 
engagemang för att uppnå bästa effekt. Dessa eftersträvade kval-
iteér berör användarens upplevelse av applikationen. 

• Tillgänglig    
• Slukande, inlevelse, engagerande.
• Utforskande, upptäckarglädje.
• Enkelt, Smidig
• Lättanvänd, lättförståelig-
• Snabb
• Applikationen är osynlig, dvs. medlet inte målet.
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Projektmål

Målen för projektet är direkt sprungna ur de mål som sätts i 
kapitel ett under “Mål”. Dessa mål ska vara mätbart uppnådda 
vid projektets slut.

• Projektet skall resultera i en evolutionär prototyp av ap-
plikationen.

• Projektet skall resultera i riktlinjer och rekommendationer 
för slutförande av en evolutionär prototyp av applikationen.

Produktmål

För att säkra ett arbete som inte repeterar tidigare studier har 
produktmål satts som styr arbetet mot det gapet som existerar i 
tidigare arbeten. Produktmålen härleds direkt till tidigare stud-
ier och det existerande gapet i dessa.

• Applikationen ska kunna användas med en vanlig smart-
phone

• Applikationen ska vara gratis
• Applikationen ska vara obunden i fråga om telefontillverka-

re och distributionskanaler
• Applikationen ska möjliggöra synergi mellan ljud och plats

Funktionsmål

I scenarierna uppenbarades ett flertal specifika funktioner som 
personorna krävde för en tillfredsställande applikation. Dessa 
mål relaterar till konstruktionen av en applikation på detaljnivå.

• Pause
• Mute
• Vidare information om kreatören
• Vidare information om varje separat ljud

• Vidare information om applikationen
• Information om andra utställningar.
• Navigering i miljön
• Att kunna se vad klockan är
• Ljus och kontraster anpassade för utomhusbruk 
• Zooma ut och in
• Höja sänka volym
• Avsluta tjänsten

5.1.5 Målträd

Att förhålla sig till dessa fem kategorier som designer kräver 
att mycket hålls i huvudet och innebär risken att något förbises 
eller får orimligt hög prioritet. För att underlätta design utifrån 
dessa krav och mål strukturerades de i det målträd som illu-
atreras i Figur 5. I målträdet redogörs för kraven och målens 
kopplingar och inbördes hierarkier. Längst till vänster finner 
vi applikationen och till höger om denna “tillgänglig”, “Engag-
erade”, “Lättanvänd” och “Diskret, lågmäld”, mål som anses 
vara mest grundläggande för applikationen. Vidare till höger 
följer mål eller krav för att uppnå de fyra nämnda. Till exempel 
krävs att applikationen är snabb och mer ett medel än ett mål 
för att applikationen ska bli diskret och lågmäld. Vidare  till 
höger följer krav eller mål för att uppnå detta, på så vis skapas 
en avsmalnande målkarta som leder fram till den önskade pro-
dukten. Funktionsmålen har inte inkluderats i målträdet utan 
återkommer senare i utformningen av det slutgiltiga konceptet 
(4.1.6 Det slutgiltiga konceptet). Inte heller projektmålen åter-
finns i målträdet då dessa inte är mål med designen utan mål 
med projektet. 

Figur�5:�Målträd

Kostar ingenting
Obunden till tredjepartsaktörer
Kräver inte dedikerad utrustning

Ljudet förstärks av rummet
Vill utforska
Intuitiv

Enkel
Tydlig
Lättförståelig

Medel inte mål
Snabb

Få steg
Funktion i fokus, inget onödigt

Osynlig

Tillgänglig

Engagerande

Lättanvänd

Diskret, lågmäld

Applikationen
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5.2 Resultat från prototyputveckling och 
-utvärdering.

I denna del redovisas konceptskisser, det slutgiltiga konceptet, 
prototypen och de fyra kategorierna som analysen på datan från 
utvärderingen resulterade i.

5.2.1 Konceptskisser

Genom skissning genererades en mängd olika koncept, lösningar 
och idéer. Dessa kokades ner, modifierades och förfinades till sju 
koncept. Dessa sju koncept sammanfattades till följande.

Figur�6:�Total�kontroll�konceptskiss

Total kontroll

Här ges användaren total kontroll och får tillgång till mycket 
info och många funktioner. Ljuden startas och stoppas manuellt. 
Information om tjänsten, utställningen och ljuden kommer man 
åt via menyn. Kartan är detaljerad såväl som de numrerade 
markörerna. Kartan och markörerna är här avskilda från infor-
mationen. Det här är en större lösning där användaren även ges 
möjlighet att bläddra mellan olika utställningar.

Figur�7:�Visuell�augmentering�konceptskiss

Visuell augmentering

Telefonen används som en visuell sökare och lägger in markörer-
na och information i omgivning genom visuell augmentering. 
ljuden aktiveras genom positionering. En lösning som innebär 
stort fokus på omgivningen som sätt att navigera.

Figur�8:�Utforskaren�konceptskiss

Utforskaren

Ingen karta, inga markörer, bara en avgränsning i textform för 
området som utgör utställningen. Skärmen kan användas till 
textinformation och ge information om utställningen och hur 
man använder tjänsten. Tjänsten är helt i “text” och informa-
tionen finns tillgänglig hela tiden. Vad som finns på skärmen 
är här inte kopplat till position. Däremot spelas ljuden efter an-
vändarens position.
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Figur�9:�Blind�konceptskiss

Blind

Ingen karta, inga markörer. Telefonen är bara en mottagare av 
ljud och en sändare av position. Brukaren har telefonen i fickan 
under utställningen och ljudlandskapet spelas upp efter var man 
befinner sig. Även information om tjänstens funktioner aktiveras 
som ljud genom positionering.

Figur�10:�Minimalist�konceptskiss

Minimalist

Ingen karta, inga markörer. Ingen information om tjänst. Däre-
mot textinformation om ljud och kreatör som blir tillgängliga 
vid positionering samtidigt som aktuellt ljud spelas upp. Alltså 
ingen interaktion genom att trycka på skärmen bara genom po-
sitionering. 

Figur�11:�Allt�i�kartan,�konceptskiss

Allt i kartan

All information, alla ljud, och funktioner ligger som markörer i 
kartan som kan aktiveras av brukaren genom klickning. Kartan 
utgör här menyn. ljuden kan klickas/aktiveras när brukaren är 
inom räckhåll.

Figur�12:�Vart�du�är,�konceptskiss

Vart du är

Karta och markörer. Information presenteras efter användarens 
position Brukaren behöver alltså inte ta sig till info via menyer. 
Informationen presenteras när den är aktuell, antingen som 
popups eller som aktiverad ikon som får klickas för aktivering. 
Ungefär som ett nytt “mail” i inkorgen. Utanför utställningen 
kunde info om tjänsten ges,i utställningen information om ut-
ställning och i ljud information om ljudet.
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5.2.2 Koncept utvärdering och val av slutkoncept 

För att utvärdera de sju koncepten användes värderingsmatris, 
resultatet av detta illustreras i Figur 13. I den lodräta kolumnen 
till vänster ställdes bedömningskriterier upp som formulerats 
utifrån målträdet. I den övre vågräta kolumnen placerades de sju 
koncepten. Konceptet “Allt i kartan” valdes som utgångspunkt 
för bedömningen och placerades längst till vänster i matris-
en. Utifrån detta koncept värderades enligt kriterierna sedan 
de övriga. Till exempel ansågs konceptet “Utforskaren bättre 
i kriteriet “enkel/få steg”, detta markeras med “1”. Likvärdigt 
markeras med “0”, sämre med “-”. När alla koncept jämförts mot 
“Allt i kartan” i samtliga kriterier räknades antalet “1” och “-” 
samman. Antalet “1” minus antalet “-” gav konceptets totala 
poäng men även antalet “1” respektive “-” togs i beaktning under 
bedömningen. Till slut valdes ett av koncepten från utvärderin-
gen och bearbetades vidare. Svagheter i konceptet reducerades 
genom att se till andra koncepts styrkor i samma avseende och 
förändra det valda.

Prioritering mellan bedömningskriterierna

Då applikationens huvudsakliga uppgift är att presentera en 
ljudupplevelse där miljön förstärker ljudet ses den aktuella ut-
ställningen och information som direkt relaterar till utställnin-
gen som primärt fokus. Information om tjänsten och andra 
utställningar är sekundär. Från användarens perspektiv ses lät-
tanvändhet som det viktigaste kriteriet, detta är också något 
som enligt användaren nås genom en tjänst som är enkel, det 
vill säga, håller sig till den ämnade uppgiften och undviker det 
icke direkt nödvändiga.

Konceptval

I matrisutvärderingen (fig. 13) utmärkte sig koncepten “utfor-
skaren”, “blind” och ”minimalist” som positiva i bedömningskrit-
erierna “tydlig funktion i fokus”, “medel inte mål”, “potential till 
förstärkning av ljud genom plats” och “datamängd”. Gemensamt 
för koncepten var även att de framstod svaga i kriterierna “till-
gång till vidare information” och lätt att navigera i miljön”. Det 
visade bland annat att ju mer information och funktioner som 
läggs in i applikationen desto mer tas fokus från den primära 
funktionen, att låta betraktelser av omgivningen förstärka det 
du hör. Det visade även på hur sådana tillägg ökar mängden data 
som applikationen använder. De tre koncepten var lika varandra 
men konceptet “blind” fick lägst antal “-” och fick därför bli ut-
gångspunkt för ett slutgiltigt koncept. I konceptet “blind” sågs 
svagheten i “lätt att navigera i miljön” som störst problem då det 
direkt relaterar till användbarheten. “Tillgång till vidare infor-
mation” bar inte samma tyngd i bedömningen men undersöktes 
likväl för att bemöta den användaren som vill fördjupa sig i tjän-
sten eller ta del av flera utställningar på samma plattform. Krit-
eriet “Datamängd” följer mer eller mindre som en konsekvens 
av dessa två faktorer och kom därför inte bearbetas separat utan 
inkluderades som ytterligare skäl att nå en så avskalad produkt 
som möjligt. 

Figur�13:�Utvärderingsmatris
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Förändringar och tillägg

För att väga upp svagheterna i “tillgång till vidare information” 
och “lätt att navigera i miljön” tittas närmare på koncepten “total 
kontroll”, “allt i kartan” och “vart du är”. De tre koncepten var 
starkast i kategorin “lätt att navigera i miljön” och “total kon-
troll” var ensamt starkast i frågan om “tillgång till vidare info”. 
Dessa positiva aspekter kommer ur den extra information som 
ständigt eller ofta är tillgänglig och kartan med markörer som 
underlättar navigering. Bägge dessa tillägg skapar distraktion-
er där användaren ägnar sig åt att titta på skärmen istället för 
omgivningen. 

Information

Lyssnandet är primärt, för att lyssnandet ska bli kopplat till plat-
sen och störas så lite som möjligt av applikationen eftersträvas 
så lite information som möjligt. Den viktigaste informationen är 
den om utställning, ljud och utställare. Informationen om ljud 
som visas i undre vänstra delen av figur 14 blir relevant först när 
man hör ljudet, därför blir den informationen tillgänglig genom 
att markören blir en aktiv länk till informationen när ljudets 
aktiveras som i övre vänsta delen av figur 14. Informationen om 
utställning och kreatör är relevant under hela utställningen och 
bör därför vara tillgänglig utanför positioneringsinteraktionen. 
Därför placeras en expanderande tab i fönstrets nederkant som 
i figur 14. I nedre högra delen av figur 14 ser man den externa 
sida för projektet där fler utställningar, utställningseditor med 
mera finns tillgängligt.

Navigering med ljud

Att ge användaren navigeringsstöd i miljön kan göra på flera 
sätt. Att arbeta med rumsligt ljud skulle kunnat utesluta visuell 
information helt och hållet men är i och med projektets ramar ett 
borträknat alternativ. En väg att gå är att på annat vis låta navi-
geringen stödjas genom det användaren hör är genom platsbase-
rade talade riktningsangivelser. Det är en lösning som riskerar 
att inkräkta på och försämra upplevelsen av ljuden. I “Audio 
GPS: spatial audio in a minimal attention interface” (Holland och 
Morse, 2002) beskrivs ytterligare ett sätt att ge navigationsstöd, 
det beskriv med metaforen “geigermätare” och innebär att att 
ljud spelas med olika intervall beroende av användarens avstånd 
till målet. Även en sådan lösning skulle inkräkta på och försämra 
upplevelsen av ljuden i utställningen. Eftersom all extra infor-
mation i ljudkanalen troligtvis skulle störa utställningen har en 
lösning som manipulerar utställningens ljud utan att förändra 
upplevelsen av dem sökts. I arbetet “Auditory display design for 
exploration in mobile audio-augmented reality” utvärderas fyra 
olika tekniker att presentera ljud på i en utforskande sättning. 
Den tekniken som visade sig vara effektivast var ensam om att 
använda sig av rumsligt ljud. Därefter följde ett sätt där volymen 
justerades för att ange avstånd mellan ljudet och användaren. 
I exemplet användes även “earcons”, en slags auditiv ikon som 
markerar en plats med ett ljud. (Vazquez-Alvarez, Oakley och 
Brewster, 2011) I det slutgiltiga konceptet beslöts att utesluta 
earcons för att inte låta något annat än utställningens ljud ex-
istera i ljudkanalen. Däremot placeras ljuden på ett liknande sätt 
och aktiveras då användarens träder in i en sfär och ökar sedan i 
volym i relation till avståndet från användaren, där ljudet är som 
starkast i sfärens centrum. Den navigeringshjälpen 

Figur�14:�Slutgiltiga�konceptet�skiss

5.2.3 Det slutgiltiga konceptet
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som volymförändringen innebär hjälper användaren först när ett 
ljud aktiveras men ger ingenting fram tills dess. Det innebär att 
någon ytterligare form av navigering krävs. 

Visuell navigering

För att nå en lättanvänd applikation är karta och markörer bra 
verktyg men med tidigare nämnda baksidor av dem i åtanke söks 
en balans där den visuella navigeringshjälpen får en roll under-
ordnad den att se omgivningen. En karta kommer inkluderas 
men då relativt svag i svart grå toner för att ta minimalt med 
uppmärksamhet men ändå kunna underlätta grov orientering. 
Markörerna är viktiga då det är dem som indikerar ljudhändelser 
och ger ett mål för vandringen. För att nå en medelväg kommer 
därför markörerna för ljuden och användaren läggas till på skär-
men i konceptet “blind”, 

Slutgiltiga konceptet ställt mot funktionsönskemål

Flertalet av önskade funktioner handlar om att låta applika-
tionen vara underordnad telefonens processer i övrigt. Till des-
sa funktioner hör pause, mute, klocka, volym och avslutning av 
applikationen. Dessa löses i slutprodukt genom en anpassning 
till webläsaren och ses inte närmare över i prototyp utformnin-
gen. Navigering och zoomning ligger implementerat i OSM 
(open street map) som kartan i applikationen nyttjar sig av. An-
passningen till utomhusbruk har  skett genom höga kontraster i 
gränssnittet och svärta som bas. Detta bidrar också till att hålla 
applikationens energiförbrukning till ett minimum. Hur funk-
tionsönskemål som berör vidare information har bemöts framgår 
i applikationen struktur. 

5.2.4 Prototypen

Prototypen utvecklades för att fungera i webläsaren på en tele-
fon av märket Samsung, modell Young S. Detta på grund av 
att en sådan telefon fanns tillgänglig som testplattform under 
arbetet. Prototypen laddades upp på en server, på så vis lagrades 
aldrig någon information på telefonen utan allt som hände sked-
de via 3G uppkoppling. Telefonen gavs sedan till deltagaren un-
der utvärderingen med webadressen till prototypen inmatad i 
förhand och GPS-lokalisering aktiverat. 
Det ljudinnehåll som användes var tre olika ljud av Ludvig 
Blomgren som utgjort den ljudande delen av utställningen “Un-
til the sea shall free us” som ägde rum på “Krogen Amerika” 
under våren 2013. Utställningen riggades upp vid strömmen 
utanför Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Platsvalet 
gjordes delvis på grund av utställningen tema men till störst del 
på grund av närheten till frivilliga deltagare för utvärderingen.
Figur 16 visar det första man möts av i applikationen, den lilla 
vita gubben anger användarens position. De tre semitranspar-
enta cirklarna anger de tre ljudbubblorna. I nedre kant visas 
den “tab” som expanderats i Figur 17 och innehåller information 
om utställningen och länk till Soundstage´s hemsida och mer 
material. I Figur 18 har användaren trätt in i en ljudbubbla som 
aktiverats. Det innebär att ljudet kan höras svagt och markören 
lyser upp starkare och pryds med en informationssymbol. Om 
användaren väljer att trycka på markören när den aktiverats 
visas i prototypen bara en popup som berättar att användaren 
här skulle getts vidare information om ljudet.

Figur�15:�Startskärm Figur�16:�Expanderad�utställningsinformation Figur�17:�Aktiverat�ljud
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5.2.5 Utvärderingresultat

Allteftersom datan från observationerna, intervjufrågorna och 
Produktreaktionskorten kodades och analyserades växte några 
huvudsakliga kategorier fram. “Att förstå och komma igång”, 
“Interaktionsproblem”,”Att navigera i miljön” och “Användar-
gränssnittet”.

Att förstå och komma igång

Den största problemen uppstod när deltagarna presenterades 
med applikationen. Bristande information om hur den fungerade 
och användes var något som samtliga prototyptestare nämnde 
som problematiskt. Ingenting sa att man skulle gå någonstans, 
den spontana reaktionen var att man skulle trycka på något i 
applikationen och på så sätt starta utställningen som alltså i 
själva verket är igång så fort du fort du kommer till sidan och 
så länge du stannar på den. Flera användare valde att trycka 
på markörerna för ljuden, som då låg inaktiverade och inte gav 
någonsomhelst respons. Deltagarna förstod inte heller att man 
kunde klicka på taben i fönstrets nedre kant. Den uttryckta 
oförståelsen yttrades under de första minuterna med applika-
tionen. Under observationen noterades exempelvis uttalanden 
från användaren som “Jag känner mig dum.” och “Jag blir förvir-
rad.”  Tre av de fem deltagarna önskade sig uttryckligen infor-
mation i början genom inforuta och en deltagare föreslog även 
att låta informationen ligga auditivt i applikationen och starta 
automatiskt när sidan öppnas. 

Däremot uttrycktes av majoriteten av deltagarna att den på det 
stora hela kändes lättanvänd och enkel när man väl kommit på 
hur den fungerade. Såväl de initiala svårigheterna som den an-
vändarlätthet som följde visade sig i observationerna. Antecknin-
gar som vittnar om svårigheter såsom “..trycker på markören, in-
get händer.”, “Deltagare säger högt, Ingen information?”, “Deltagare 
fattar inte klicket..” och “-Hur kommer man härifrån(startskärmen)”  
duggar tätt vid vandringens början men dyker sedan upp mer 
sällan. 

Motiveringar och ord som dessa nedan ur de transkriberade 
samtalen kring kortvalen stärker ytterligare att deltagarna efter 
att med vissa svårigheter ha kommit underfund med applika-
tionen upplevde den lätt att använda.
 

“Bekvämt, att man inte behövde göra något när man var 

igång. När man väl startat den behövde man bara gå runt 

o lyssna.”

“Intuitiv, för att när man va över tröskeln va det lätt att fatta 

hur det funka o vad man skulle göra.”

“Begriplig, jag tänkte först ta enkel men det og lite tid innan 

jag fattade i början men sen var det väldigt lätt så jag tog 

begriplig.”

Även i intervjuerna uttryckte flertalet deltagare att applikationen 
efter det problematiska första intrycket går lätt att använda. 

Exempelvis genom uttalanden som “När man väl fattat hur det 
funkade och när man väl kommit till första punkten så vill man gå 
vidare. “ och “..den var ju så enkel. Det var det var ju liksom inte så 
mycket som hände det fanns ju inte så mycket att störa sig på direkt.. 
Jag tyckte.. jag tyckte man.. bara den här inforutan i början för jag 
kände mig lite dum i början så jag hade nog behövt någon slags idi-
otförklarande text.“. 

Interaktionsproblem 

Stor del av den negativa kritik som deltagarna delger berör att 
applikationen på ett eller annat sätt inte ger tillräcklig respons 
på användaren. Samtliga deltagare var osäkra då de kände sig 
klara, flera uttryckte då önskemål om en tydlig slutpunkt för 
utställningen. Exempelvis formulerades detta under intervjuer 
som “..att man vill ha någon liten bekräftelse att nu har du gått klart 
den här utställningen...“ och i observationsanteckningar som “Går 
till ljud tre och undrar därefter, är jag klar?” samt “Användaren un-
drar om det är slut sen eftersom hon inte ser några fler markörer.”

Vid flera tillfällen under utställningen från olika deltagare kom 
önskemål om bekräftelse på att man gjorde rätt, stod på rätt 
plats, var på väg åt rätt håll och så vidare. Feedback var också 
bristfällig då deltagare försökte interagera med applikationen 
på ett sätt som inte var avsett. Applikationen gav då ingen an-
visning om vad användaren behövde göra för att komma vidare. 
Följande utdrag ur observationsanteckningarna exemplifierar 
hur denna brist uppfattades i interaktion med kartmarkörerna 
innan dessa aktiverats.

“Deltagaren trycker på markören för ljud, inget händer”

“Trycker på markören för ljud ett, trycker på gubben, testar 

dubbeltrycka på markörerna och sedan gubben, inget händer 

eftersom de inte är aktiverade.“

Ljudhändelser påverkade direkt användaren, vars reaktion var 
att stanna i utkanten av det område som ämnat förstärka ljudet. 
Enstaka önskemål om ljudrelaterade funktioner lades fram un-
der intervju samt observation rörande information om ljudets 
längd samt pause- eller stoppmöjlighet. Under observationerna 
noterades att fyra av fem deltagare valde att trycka på infor-
mationssymbolen när ljuden aktiverats och markören skiftat. 
Deltagaren som inte klickade uttryckte att hen förstått att det 
var en möjlighet på grund av informationssymbolen men att hen 
valt att inte klicka. 

Positioneringen eller promenaden som interaktion var uppskat-
tad, det visade sig i kortvalen där bland annat dessa följande ord 
och motiveringar gavs.

“Engagerande, för att man fick testa grejer, man kunde gå 

fram o tillbaka och prova runt. Till skillnad från en fast ljud-

vandring där man måste hålla jämna steg för att hänga med 

så anpassade det sig efter mig.”
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“Responsiv, för det reagera ju bokstavligen på varje steg jag 

tar.”

“Inspirerande, att gå runt så o lyssna på musik är inspire-

rande och själva grejen i sig.”

“Bekvämt, att man inte behövde göra något när man var 

igång. När man väl startat den behövde man bara gå runt 

o lyssna.”

Även i intervjuerna lyftes positioneringsinteraktionen fram som 
positivt och uppslukande med beskrivningar som, “..jag letar efter 
någonting och så blir det såhär högre och högre musik och jag bara, ja 
men nu djävlar!”  eller “Och sedan fungerar det ju bra liksom, man ser 
ju när man börjar gå så börjar ju gubben röra på sig och man fattar 
ju direkt att det är de här cirklarna man ska till eftersom de märktes 
ut liksom.”

Att navigera i miljön

Samtliga användare upplevde vid något tillfälle att de inte var 
säkra på vart de skulle gå och flera upplevde att de fick vända 
om eller korrigera sin kurs drastiskt, detta inträffade mest i van-
dringens början som tidigare nämnt men följande utdrag från 
observationsanteckningarna visar på oklarheter senare under 
utvärderingen. 

“Gubben backar ju, går jag åt fel håll?”

”Har jag gått för långt?”

“..efter många chansningar och frustration kommer använ-

daren rätt...”

Kartan upplevdes av flera deltagare vara felvänd, ideér om att 
kartan skulle rotera automatiskt så att den synkar med använda-
rens egen riktning luftades. Andra tankar om hjälp för att nav-
igera med kartan som framkom var kompass, norrpil, pilar mot 
markörer, textbaserade instruktioner, färg och högre detaljnivå. 
Att kartan inte var tillfredställande var tydligt i uttalande som 
de ovan samt följande ur intervjuerna. 

“..för det finns ingenting utmärkt på kartan som egentligen 

talar om vad som finns runt omkring dig. Den är lite svår 

i och med att den bara är svart och grå så förstår man inte 

alltid, jag förstod inte vad som var hus och vad som var väg 

eller gång...”

“..någon norrpil och sedan att den är i färg hjälper ju till för 

då ser du bättre var husen och vägarna är. Färgen hjälper ju 

till att orientera sig mycket lättare vid vatten och sådant...”

“..byggnaderna var ju rätt återgivna men typ att man inte 

förstod att man gick på.. eh men jag trodde att jag gick på 

bron men då var det något annat element eller alltså ett ele-

ment som skulle föreställa något annat liksom...”

Samtidigt uttrycktes i intervjuerna även vikten av en karta för 
att överhuvudtaget kunna hitta fram. 

“Det var kul och jag tyckte ändå att det var bra att ha kartan, 

för att annars hade jag nog inte alls hittat eller fattat. Så att 

jag tyckte kartan var en bra grej.”

“Och sedan fungerar det ju bra liksom, man ser ju att när man 

börjar gå så börjar ju gubben röra på sig...”

De stegrande ljuden tjänade som navigeringshjälp, det visade 
sig genom att deltagare backade tillbaka eller ändrade kurs efter 
ljudets volymförändring. En av deltagare uttryckte även under 
intervjun, “jag gick mer efter ljuden än kartan” och “man hör när 
man kommer närmre” (detta relaterar till de aktiverade ljudet, 
innan dess är kartan den enda navigeringshjälp som ges). En 
annan deltagare uttryckte sig med orden “Jag tyckte det var bra 
såhär att det steg eller att det höjdes ljudet när man närmade sig för 
då förstod man ju typ att nu är jag rätt eller så.”  under intervjun.

Användargränssnittet

Överlag uppskattades enkelheten, att det inte fanns så mycket att 
göra. Däremot fanns önskemål och kritik gällande gränssnittet. 
Det starkaste och mest frekventa kritiken gällde markörerna. 
Kritiken uppfattades dels utifrån anteckningar såsom “Under 
tiden tycker användaren att markörerna kunde visa vart man ska stå 
istället för vart ljudet är placerat.“ och “..att de grafiska markörerna 
inte helt stämmer överens med ljudets spridning.“ från observa-
tionerna. Frågetecken kring vad de faktiskt markerade, ljudets 
placering eller åskådaren/lyssnarens tänkta placering. Även 
formen kritiserades, borde inte markören ha en riktning som 
anger vad betraktaren är tänkt att titta på när man kommit fram 
och borde markören vara lika opak i ytterområdet om ljudet är 
så svagt där. Markörerna skulle kunna visa att det är ett ljud 
som markeras också. Även markören för aktiva ljud mötte kritik, 
främst positiv. Funktionen där användaren kunde aktivera vidare 
information om ljudet uppskattades och den skiftande markören 
gjorde ett bra jobb i att vittna om den tillgängliga informationen. 
Deltagarna lyfte också fram önskemål om större särskiljning-
smöjlighet av olika grafiska element i applikationen och föreslog 
användning av färger. 

Gällande den vidare information som finns tillgänglig i proto-
typen så användes ljudinformationen som tidigare nämnt utan 
problem. Informationen om utställningen lästes av de flesta med-
an bara tre av deltagarna valde att läsa om Soundstage via den 
externa länken. Taben i skärmens nedkant som ledde till denna 
informationen var inte tydligt klickbar, det var symbolen “i” som 
gav deltagarna idén att klicka. Det sågs som positivt att 
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taben låg tillgänglig under hela utställningen. Flera deltagare 
önskade möjligheten att pausa ett specifikt ljud sam veta längden 
på ljuden.

5.3 Analys av resultat

Nedan följer analys av resultat i relation till arbetets frågeställn-
ing. Frågan som ställdes löd “Hur kan applikationen designas 
för att på bästa sätt erbjuda smalkulturella ljuduttryck till an-
vändaren i offentlig miljö?”. För att besvara den övergripande 
frågan ställdes två underfrågor. Resultaten från de frågorna 
utgör därför även resultatet för den övergripande frågan och 
presenteras här tillsammans med frågorna, först fråga ett i 5.3.1 
och sedan fråga två i 5.3.2. 

5.3.1 Analys av resultat från forskningsfråga ett

Hur ser användarens vanor, krav och önskemål kring 

telefonapplikationer ut och vad har det för konsekvenser 

gällande en applikation för konsumtion av smalkulturella 

ljuduttryck i den offentliga miljön?

Användaren vill att en telefonapplikation ska göra vad man ber 
den, vad den är till för och inget annat. Den ska heller inte kräva 
något av användaren, varken ekonomiskt eller informativt. Ap-
plikationen ska inte märkas, den ska bara göra sitt jobb, det är 
en bra applikation enligt användaren.

Det innebär att en applikation för konsumtion av smalkulturel-
la ljuduttryck i den offentliga miljön behöver möta de kraven. 
En sådan applikation behöver finna ett sätt att få interaktionen 
att upplevas som intuitiv och omärkbar i största möjliga ut-
sträckning eftersom användaren i grund och botten är passiv 
i förhållande till funktionen, användaren är konsument. Att 
applikationen ska vara tydlig om sin funktion och inte erbjuda 
något utöver den blir ett dilemma i och med att användaren även 
lägger stor vikt vid att förstå, vilket både navigationsstöd och 
vidare information kan bidra med.

5.3.2 Analys av resultat från forskningsfråga två

Hur kan en sådan applikation designas så att funktionen 

blir lättillgänglig för användaren samtidigt som den låter 

ljudet förstärkas av omgivningen?

Första intrycket

En majoritet av all kritik som handlade om oförståelse och för-
virring relaterade till den första minuten med applikationen. 
Efter att ha trätt in i det första ljudet släppte osäkerheten och 
bortsett från problem med navigering förstod deltagarna hur 
tjänsten fungerade. Någon åtgärd krävs men vilken är oklart. En 
tydligare navigationshjälp skulle kunna vara nog för att råda bot 
på förvirringen vid applikationens uppstart.

Funktion

Under arbetets gång har det blivit ännu tydligare att den centrala 
funktionen i applikationen utgörs av ljuden förstärkta av omgiv-
ningen. Det innebär också att både hörsel och syn upptas av den 
huvudsakliga funktionen. Därmed blir allt som kräver visuell 
eller auditiv uppmärksamhet något som tar från upplevelsen. Ett 
förhållande som blev tydligt redan under konceptutvärderingarna 
då det slutgiltiga konceptet på många sätt blev en kompromiss 
för att bemöta såväl önskemål om enkelhet och avskalad funktion 
som önskemål om en lättbegriplig tjänst.

En tudelad upplevelse

I resultaten från prototyputvärderingen framkom en uppdelning 
av upplevelsen. I intervjuerna pratade deltagarna om “mellan 
ljuden” och “i ljuden” som två olika situationer. Den situationen 
som uppstod mellan ljuden förknippades med navigation med 
hjälp av kartan på skärmen och markörerna. Den situationen som 
uppstod i ljuden krävde mindre visuell uppmärksamhet då nav-
igationen kunde ske med hjälp av ljudets volymökning eller var 
överflödig då ljudets centrum redan nåtts. 

Struktur

I utvärderingen antog deltgarna en linjär struktur med start. och 
stoppunkt, likt en ljudvandring. Utställningen var inte linjär utan 
snarare tänkt som ett ljudlandskap där inget ljud kommer före 
ett annat eller har en bestämd längd. Information som beskriver 
utställningens struktur kan ge användaren ett förhållningssätt 
till ljuden oavsett vilket struktur utställningen har.

Navigering

Det är oklart om den nedtonade svartvita kartan ledde till att 
delatagarna ägnade mindre tid till att se på skärmen än om en färg-
karta med höga kontraster hade implementerats. Avsikten att låta 
kartan vara diskret men tillgänglig kan ha lett till en karta som 
krävde mer uppmärksamhet på grund av otydlighet. Deltagarnas 
kritik på kartan och önskemål om detalj, färg och från vissa delt-
agare automatisk rotering visar på ett behov av förbättrad karta 
som navigationshjälp. Samtidigt kan man föreställa sig en annan väg 
där kartan är utesluten och ersatt med riktningsangivelser i form av 
till exempel pilar eller större ljudbubblor för utökad ljudnavigering. 

Interaktionen

Att låta positionering, alltså användarens kropp i förhållande 
till markörer utgöra den grundläggande interaktionen med ap-
plikationen visade sig vara ett bra sätt att låta syn- och hörselin-
tryck få vara ostörda. Bortsett från navigeringen mellan ljud så 
fungerade positioneringen väl och uppskattades av deltagarna 
i prototyptestningen på ett sätt som levde upp till de krav och 
önskemål som användarstudien resulterade i. Den interaktion 
som skedde via skärmen var mer problematisk, största problemet 
handlar om bristande feedback. Användaren fick ingen hjälp då 
hon agerade avvikande från tänkta beteendemönster. Resultaten 
visar även att tydligare feedback på korrekt beteende skulle min-
ska användarens osäkerhet.
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Visuell effektivitet

För att ytterligare minska osäkerhet och hjälpa användaren att 
förstå tjänsten kunde applikationen med fördel färgkodas. Det 
skulle kunna öka urskiljning och tydlighet. Markörer för ljud 
och användarens position kan med fördel också utformas för att 
tydliggöra tänkta bruksbeteenden.

6. DISKUSSION

I det här kapitlet dras slutsatser kring hur de analyserade re-
sultaten förhåller sig till den övergripande forskningsfrågan, 
de tidigare studierna, syftet och målet. Kapitlet tar även upp 
begränsningar och kritik mot arbetets metoder och process. Ka-
pitlet avslutas med tankar och förslag kring framtida studier 
och arbete.
 

6.1 Slutsatser kopplat till syfte, mål och for-
skningsfrågor

Här följer en sammanfattning av de slutsatser som dragits ur 
analysen i 5.3. Sammanfattningen utgör svaret på såväl syfte och 
mål som den övergripande forskningsfrågan. Riktlinjerna som 
anges som svar på den övergripande forskningsfrågan är relativt 
lösa och utgörs till större del av en kartläggning av frågan än 
ett svar. Svårigheter och effekter av olika beslut har identifierats 
men att  avgöra vilken väg som leder till en optimal färdig pro-
dukt kräver vidare studier och prototyptestning. 

Syfte och mål

Det här arbetet har utforskat och belyst de huvudsakliga och 
svåra designbeslut som krävs för att skapa en användarvänlig 
applikation på standardutrustning som möjliggör synergi mellan 
plats och ljud. Projektet har sökt olika sätt att lösa den centrala 
frågan för applikationen, navigationsstöd i ett användargräns-
snitt som kräver minimal auditiv och visuell uppmärksamhet. 

Arbetet har resulterat i en prototyp som kan ses som evolutionär 
i och med att den bygger på teknik och kod som är tillgänglig, 
fri och kapabel att bära en färdig produkt. Med förbehållet att 
ingen definitiv plan för färdig produkt finns och vidare arbet-
ning av konceptet i olika riktningar skulle kunna innebära att 
den teknink och kod som prototypen nu bygger på inte längre 
vore tillräcklig.
 
Riktlinjer mot färdig produkt utifrån den övergripande for-
skningsfrågan: Hur kan applikationen designas för att på 
bästa sätt erbjuda smalkulturella ljuduttryck till användaren 
i offentlig miljö?
Önskvärt vore om användaren kunde ta del av en utställning 
med telefonen i fickan och endast utställningens ljud hörbara. 
Det skulle optimera potentialen för utställningens ljud att 
förstärkas av omgivningen, då all uppmärksamhet kan ägnas 
ljudet och omgivningen. En sådan applikation skulle dock helt 

sakna bruksinformation och endast kunna begripas genom att 
användaren testar sig fram eller har informationen med sig se-
dan innan. 

Eftersom användaren inte är beredd att testa sig fram och in-
gen standardisering finns kring användandet av ev en liknande 
tjänst behöver en kompromiss nås där telefonen eller ljudkanaler 
används för att informera användaren om tjänsten och bruk av 
den. Kompromissen innebär ett gränssnitt som kräver så lite 
visuell och auditiv uppmärksamhet av användaren som möjligt 
men som ändå kan ge tillräckligt stöd till användaren och gör 
applikationen lätt att använda. Att ta till vara på positionering 
som interaktionsform samt en förenklad version av rumslighet 
i form av volym i förhållande till avstånd är effektiva sätt att 
närma sig ett sådant gränssnitt men når inte hela vägen fram. 

Information innan eller vid utställningens uppstart om ut-
ställningens struktur och kortfattad information om hur applika-
tionen används skulle göra användaren säkrare i bruk av applika-
tionen utan att kräva uppmärksamhet under själva upplevelsen. 

6.2 Koppling till tidigare forskning

I samstämmighet med Holland, Morse och Gedenryd (2002) har 
applikationens kontextmedvetenhet och bruk av ljudkanalen re-
ducerat kravet av uppmärksamheten på det visuella gränsnittet. I 
detta arbetet har tal i ljudkanalen dock inte använts såsom föreslås 
i beskrivningen av ett MAUI (minimal attention user interface) på 
grund av att ljudkanalen i miljöförstärkt ljud är ännu känsligare än 
den visuella kanalen i fråga om störande element. 
 
I ljudförstärkt miljö tjänar ljudkanalen som ypperlig information-
skanal, miljön i sig insups med alla sinnen, däribland synen. Synen 
svarar för en majoritet av vår uppfattning av verkligheten genom 
sinnena. Det medför att det primära intrycket, det av miljön, inte 
är särskilt känsligt för störande element. Även om det förstärkande 
ljudet helt stänger ute miljön från ljudkanalen så kan miljön fortsät-
ta upplevas genom våra övriga sinnen. 
I miljöförstärkt ljud är det producerade ljudet viktigast och eft-
ersom det bara kan upplevas genom vår hörsel så blir ljudkan-
alen strikt upptagen och mycket känslig för störningar. Även 
då miljöns ljud stängs ute till fördel för det producerade ljudet 
så kan miljön fortsätta upplevas genom våra övriga sinnen då 
primärt synen. Att uppfattningen av den förstärkande miljön 
hamnar i den visuella kanalen gör att visuell information på tele-
fonens skärm riskerar att bryta upplevelsen av miljön i större 
mån än om den upplevdes genom både syn och hörsel. 

Applikationen har designats för att inte behöva dedikerad utrust-
ning och i vissa fall blir begränsningarna mycket påtagliga. Den 
största nackdelen är oförmågan att skapa en riktningsangivande 
rumslighet i ljuden något som enligt Vazquez-Alvarez, Oakley 
och Brewster (2011) ger användaren större möjlighet att navi-
gera i en sättning utan visuellt stöd. Arbetet har kretsat mycket 
kring kompromissen att ge tillräckligt stöd för navigation men 
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fortfarande hålla uppmärksamheten som skärmen kräver till ett 
minimum, den balansgången skulle möjligtvis kunna uteslutits 
om bara riktningsangivande rumslighet varit tillgänglig på 
standardutrustning. 

6.3 Kunskapsbidrag

Att platsen inte är i fokus gör att kravet på bekräftelse och feed-
back på att platsen är rätt blir viktigare, tittar jag åt rätt håll, är 
jag på rätt plats och så vidare. Samma sak gäller ljudvolym som 
navigationsstöd, att ett ljud börjar svagt kan användaren inte 
veta innan det blir högre, vilket leder till att om ljudet börjar 
spela tar brukaren det som bekräftelse på att hen kommit rätt.
Med en fysisk plats som utgångspunkt blir det lättare att 
uppskatta hurvida man är på rätt plats. Exempelvis blir det lät-
tare att anta att mitten på eller en hel bro är målet om ett ljud 
börjar spelas vid brofästet. I en upplevelse med ett specifikt ljud 
som utgångspunkt har inte brukaren samma översikt eftersom 
ljudet har sin fortsättning i tid istället för i rum.

Tydlighet kring ljudens struktur blir också viktigare i en lösning 
med ljudet som utgångspunkt. Om ett ljud förstärker vistelsen 
på en bro så vet du att det gäller när du är på bron men stärker 
bron och olika andra platser ljudet vet du inte med säkerhet var 
eller när ljudet slutar. Det finns en möjligheten att ljudet fortsät-
ter 10 meter bort. Kort sagt så höjs kraven på att ge användaren 
ramar och stuktur för upplevelsen då ljudet och inte platsen 
är det som förstärks av den andre. Samtidigt tar en upplevelse 
som  tar utgångspunkt i ljudet mer utrymme i anspråk i såväl 
den visuella som den auditiva kanalen. Vilket lämnar mindre 
utrymme för navigationsstöd och information om upplevelsen 
samt avsedda bruksbeteenden.

6.4 Begränsningar och metodkritik

Den övergripande arbetsmetoden “research through design” 
eller RtD ställer stora krav på forskaren i synnerhet då denne 
arbetar ensam. Att dokumentera sin egen precoess kräver att 
man kan ta ett steg ut ur arbetet och distansera sig för att avgöra 
vad som är väsentligt att dokumentera. Att på det sättet avbryta 
och distansera sig bryter även det flyt och fokus som man i roll 
av designer ständigt eftersträvar. Pedgley (2007) menar att en 
designdagbok är ett bra och underskattat verktyg, men att do-
kumentera allt för att i efterhand bedöma relevans innebär att 
forskaren aldrig kan fokusera helt och hållet på designprocessen. 
Det innebär återigen en avvägning av vad som bör antecknas 
fotas eller på annat vis dokumenteras. I det här arbetet har den 
växlande rollen av forskare och designer varit oerhört problem-
atisk. Under vissa delar av processen har mycket detaljerad do-
kumentation utförts, men detta har i sin tur inneburit tidsbrist 
i senare etapper av processen och lett till stressat arbete och 
bristfällig dokumentation. I vissa fall kan utebliven dokumenta-
tion utföras i efterhand genom att gå tillbaka och se på hur man 
tänkt och vilka val man gjort.
Inom RtD är det också vanligt att teorin tillkommer som en 

efterkonstruktion vid projektets slut, målet under arbetets gång 
är ofta ett annat än att formulera ny teori, till exempel att för-
bättra en befintlig produkt. Det innebär att teorin kan få en svag 
koppling till arbetet och upplevas löst anknuten till studien. Det 
är en problematik som även upplevts i detta arbete då fokus hela 
tiden legat på designen av applikationen. Däremot har faktisk 
teori och kunskap kunnat dras ur applikationen i förhållande till 
syfte och forskningsfrågor.

En enda prototyp

En nackdel med den prototyp om testats är att det är en slags 
hybrid mellan flera olika lösningar, användarutvärderingen gav 
därför också synpunkter på en mix av två olika lösningar, en 
komplett karta kontra inget visuellt navigationsstöd alls. Det 
gjorde bedömningen av åt vilket håll som designen borde dra 
åt svår att göra. Att ta vart och ett av koncepten till en enkel 
prototyp och utvärderat dem mot användare hade gett ett rikare 
material att analysera och välja väg utifrån. Inom tidsramarna 
för projektet skulle  det inte hunnits göra flera prototyper. Mö-
jligtvis ett få mycket enkla prototyper i papper eller dylikt men 
då synergin mellan platsen och ljudet och användarens privata 
upplevelse var målet för applikationen bedömdes enklare proto-
typer undermåliga som verktyg för att utvärdera olika koncept.

Felkällor

Producenten har inte räknats in i processen, vilket material hen 
vill producera och vilka möjligheter som önskas i presentation 
av materialet har inte tagits någon hänsyn till. Det kan visa sig 
problematiskt då applikationen är beroende av det som produ-
centerna vill visa upp.

Vidare har ett specifikt ljudmaterial använts i prototyputvärde-
ringarna, hur skiftande innehåll i utställningar påverkar desig-
nen har inte tagits större hänsyn till i processen. Däremot har 
har åtgärder tagits för att det innehåll som använts i prototy-
putvärderingen inte ska påverka designbeslut. Genom att under 
intervjuerna ställa frågor som skiljer utställningens innehåll från 
applikationens funktion har viss kritik kunna identifierats som är 
direkt kopplad till utställningen och därmed ignorerats. Därmed 
inte sagt att utvärderingens resultat i viss mån skulle kunna bli 
annorlunda med ett annat innehåll som underlag för testet.

6.5 Framtida arbete och framtida forskning

I det här arbetet har ett första steg i designen av applikationen 
tagits som ämnar ligga till grund för fortsatt arbete mot en fär-
dig produkt. Genom att i flera steg genomföra implementer-
ing av föreslagna förändringar och upprepning av prototyput-
värderingen skulle prototypen kunna förfinas och närma sig en 
färdig produkt.

Avgränsningen i arbetet innebar att bara se till den ena delen av 
en tjänst som kräver lösningar för såväl konsument som produ-
cent. Vidare arbete kunde innebära att se närmre på den lösning 
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som riktar sig till producenter av ljuduttryck och närma sig en 
funktionell design för att skapa platsbaserade ljudutställningar.

En stor begränsning i applikationen som projektet arbetat med 
har varit att inte kunna jobba med rumsliga ljud i större ut-
sträckning då detta har potential att innebära ett i ljuden in-
neboende navigationsstöd. Lösningar för att kunna nyttja flera 
aspekter av rumslighet, då framför allt riktning, utan att bli ber-
oende av dedikerad utrustning vore intressant att se närmare på. 

Många frågor kring hur utställningens struktur såg ut och 
påverkade användarens beteende dör upp under utvärderingen. 
ett fortsatt arbete kring olika utställningsstrukturer och kop-
plade användarmönster vore givande i arbete mot färdig pro-
dukt. Dessutom skulle det sannolikt generera generaliserbara 
resultat för konstruktion av utställningar i allmänhet. 
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Bilaga 1 - Enkäten
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Bilaga 2 - Diagramen
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Bilaga 3 - Frågemall för intervjuerna

1. Vad tyckte du om upplevelsen? 

2. Vad tyckte du var positivt?

3. Vad tyckte du var mindre bra?

4. Hur upplevde du utställningen, själva innehållet, 

ljuden?

5. Om du bortser från innehållet, utställning och fokuser-

ar på funktionen i applikationen. Hur upplevde du den?

Effektiv
Tillfredsställande
Inspirerande
Förvirrande
Spännande
Personlig
Bekvämt
Stimulerande
Användbar
Kul
Underhållande
Inbjudande
Motiverande
Engagerande
Avancerad
Tilltalande
Användbar
Intuitiv
Innovativ
Steril
Begriplig
Responsiv
Enkel
Tråkig
Oförutsägbar
Pålitlig
Integrerad
Svår
Tydlig
Lättåtkomlig

Proffisionell
Flexibel
Attraktiv
Opersonlig
Överväldigande
Meningsfull
Vanlig
Övertygande
Irriterande
Upptagen
Organiserad
Exeptionell
Alltför enkel
Snabb
Önskvärd
Inte säker
Effektiv
Säker
Oönskad
Fräsh
Stabil
Okonventionell
Oatraktiv
Långsam
Stressande
Irrelevant
Distraherande
Sofistikerad
Ren (clean)
Okomplicerad

Svårtillgänglig
Daterad
Lätttillgänglig
Tidssparande
Tidskrävande
Lättanvänd
Tråkig
Okontrollerbar
Konsekvent
Vänlig
Ömtålig
Högdragen 
Svåranvänd
Relevant
Inkonsekvent
Optimistisk
Ineffektiv
Frustrerande
Lågt underhåll
Dålig kvalitét
Bekant
Hög kvalitét
Förutsägbar
För tekninsk
Anpassningsbar
Kraftfull
I framkant
Komplex
Kreativ                    

Bilaga 4 - Orden från reaktionskorten

Här följer orden på de kort som brukades i kortsorteringen.
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