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Sammanfattning 
 
I allmänhet planeras och kontrolleras ljudmiljöer utifrån fysiska mätningar och åtgärder. Detta 
förhållningssätt är närmast defensivt i den bemärkelsen att man försöker skydda människan 
från vad man anser vara ljudföroreningar i stället för att ta vara på kvalitativa egenskaper hos 
en ljudmiljö. Den här uppsatsen tar fasta på vikten av ett förändrat förhållningssätt till 
ljudmiljöer och förhåller sig till designkomplexiteten genom ett tvärvetenskapligt holistiskt 
och explorativt förfarande.  En ljuddesignprocess där forskare har samarbetat med 
slutanvändare genom flertalet iterativa faser, för att utforma ambienta, behovsanpassade 
ljudmiljöer vilka av användarna beskrevs som att befinna sig i en bubbla av ljud. I arbetet 
anpassas användarorienterade designmetoder från informatik till ljuddesign, och därigenom 
fås ett användardeltagande både i laboratorietester och i fältexperiment. Slutanvändarens 
upplevelser och bedömning av ljuddesign har kontinuerligt använts för att förfina och 
förbättra ljuddesignen. Testmetoden har genom dessa faser också utvecklats för att kunna 
undersöka användarens upplevelser. Metoden är uppdelad i två steg. Steg ett innefattar en 
användningscentrerad studie i ett perceptionslaboratorium där en kontorsmiljö simulerades 
audiellt och visuellt. Steg två består av ett fältexperiment där kontorspersonal använde två 
prototyper som genererade en digital ljudmiljö framtagen för att ge stöd åt fokuserat arbete. I 
uppsatsen påpekas att för att behovsanpassa en designad ljudmiljö behöver designmetoden 
vara användningscentrerad, eftersom design av ljudmiljöer måste ske i samverkan med 
slutanvändaren, och kontextbaserad, då ljudmiljöers funktion är att stödja användarens 
aktiviteter.  
 
  



Förord 
Uppsatsen som du nu har framför dig baseras på en idé som jag fick när jag för tre år sedan 
jobbade med att ljuddesigna hotellverksamheter. Jag hade börjat tröttna på detta ständiga 
önskemål om fågelsång och andra typer av naturljud. Jag kontaktade därför Björn Hellström 
på Konstfack och Lena Pareto på Högskolan Väst och presenterade min något luddiga idé om 
att det måste väl gå att göra ett forskningsprojekt kring ljudmiljöer. De nappade båda på min 
tanke och några månader senare hade vi faktiskt lyckats få forskningsanslag för ett tvåårigt 
projekt om bättre ljudmiljö i kontorslandskap.  
 
Projektet finansierades av AFA-försäkring och involverade Björn Hellström, professor i 
Arkitektur vid KTH, som har skrivit och utvecklat teorier inom akustisk design.  
 
Lena Pareto, docent i informatik vid Högskolan Väst, agerade projektledare och bidrog med 
expertis inom fältstudier.  
 
Ricardo Atienza Badel doktor i arkitektur vid Konstfack, bidrog med kunskap inom 
ljudarkitektur och är grym på programmet PD-Extended. 
 
Maria Rådsten Ekman, doktor i perceptionspsykologi vid Stockholms universitet, bidrog med 
expertis inom lyssningstestmetoder.  
 
Min egen roll har varit som ljuddesigner, utförare av laboratorietester och fältexperiment, 
design av prototyperna och ljudmiljöerna samt huvudförfattare till de artiklar som producerats 
vilket hittills har hunnit bli fyra samproducerade artiklar. 
 
Dessa artiklar beskriver i första hand utvärderingen av ljudmiljöerna som togs fram i 
projektet.  Föreliggande uppsats skiljer sig från dem då den beskriver hela designprocessen, 
både laboratoriestudier och fältexperiment. Den förhåller sig alltså övergripande till hela 
projektet och inriktar sig istället mot att utveckla och förklara den tvärvetenskapliga 
explorativa och holistiska designmetoden som utvecklades under projektet.  
 
Slutligen vill jag tacka AFA-försäkring för att ni trodde på vårt projekt och finansierade detta, 
alla inblandade i projektet som jag precis räknat upp och sist men inte minst vill jag rikta ett 
stort tack till KB.  
 
 
Martin Ljungdahl Eriksson  
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1. Introduktion 
Avsikten med det här uppsatsarbetet är att belysa vikten av förändrade förhållningssätt och 
metoder för design av ljudmiljöer. Introduktionskapitlet kommer därför att beskriva vad en 
ljudmiljö är, hur de tidigare har designats och studerats samt varför detta inte har varit 
tillräckligt. Avslutningsvis förklaras varför en ny metod kan vara av värde för framtida 
designarbete.    

 

Om ljudmiljö 
Vi befinner oss konstant i olika typer av ljudmiljöer och vi påverkar själva ljudmiljön vi 
befinner oss igenom vårt agerande. Vi har nog alla irriterat oss på människor som vi upplever 
tar för mycket plats i vårt delade ljudrum. Ett intressant experiment är att undersöka hur 
mycket man själv låter i olika sammanhang t.ex. när man pratar i mobiltelefon på jobbet, eller 
när man öppnar och stänger dörrar. Det kan vara ganska förvånande att upptäcka hur mycket 
ljud man själv frambringar utan att vara medveten om det.  
 
För att kunna tolka och förstå en ljudmiljö är det viktigt att ha i åtanke att den står i relation 
till individer och grupper i ett samhälle (Truax, 1978). Ljudmiljön är en individuell subjektiv 
upplevelse som uppfattas baserat på den fysiska miljön, dess händelser och aktiviteter utifrån 
en sociokulturell kontext.  
   
Det innebär att även om två personer befinner sig i samma ljudmiljö är det inte säkert att de 
hör eller tolkar den likadant eftersom de dels kan fokusera på olika ljudkällor, dels kan ha 
olika förförståelse och tidigare erfarenhet av ljuden i ljudmiljön eller inte vara medvetna om 
hur de själva påverkar ljudmiljön. Vad vi ska göra i ljudmiljön påverkar också hur vi uppfattar 
den.  
 
Hur vi uppfattar en ljudmiljö är dessutom i allmänhet emotionellt betingat. Om vi har en 
positiv inställning till en plats och dess sammanhang innebär det att vi i högre grad har en 
positiv attityd till ljudmiljön som helhet (Västfjäll 2002). Ljud som har sitt ursprung från 
saker som vi gillar betraktar vi som mer positiva (Västfjäll, 2002). Förstår vi innebörden av ett 
ljud och dessutom anser att källan till ljudet är användbart eller meningsfullt tenderar vi att 
tycka bättre om det ljudet (Kjellberg, Landström, Tesarz, Söderberg & Åkerlund, 1996).  
Tillfälliga och plötsliga ljud skapar en direkt reaktion hos oss jämfört med konstanta och 
långsamt föränderliga ljud (Nassiri, Monazam, Dehaghi, Abadi, Zakerian & Azam, 2013). Ett 
långsamt konstant ljud skapar (om det inte är så starkt att det upplevs störande) framförallt en 
reaktion om det avslutas abrupt (Eriksson & Pareto, 2015).  
 
En ljudmiljö är därmed väldigt svår att designa, eftersom flera kontrasterande krav på en plats 
ofta förekommer samtidigt. Hellström (2006) anser att många typer av offentliga miljöer utgör 
en ny typ av problematisk infrastruktur. Den främsta anledningen är att vi inte har någon 
naturlig koppling till de flesta av ljuden, därför att de inte riktas till våra personliga aktiviteter. 
Vi kopplar av den anledningen ljuden till individuell användning i ett kollektivt utrymme.  

Att bekämpa buller och därigenom få ett utrymme så tyst som möjligt är långt ifrån 
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tillräckligt. Varje analys och behandling måste ta hänsyn till komplexiteten i en fysisk, social 
och sensorisk miljö, vilket har påvisats av Laboratorie Cresson och deras forskning om 
ambiens (Thibaud 2010).  
 
Thibaud hävdar att ambiens är en komplex genomgripande kvalitet som samlar och förenar 
många komponenter i en situation. Det är den byggda platsens karaktäristik; sättet som 
människor lever, beter sig och interagerar men samtidigt vädertillståndet och förekomsten av 
teknik. Alla dessa komponenter är mångskiftande och heterogena och alla våra sinnen 
relaterar till dessa olika variabler i viss utsträckning, ljud är dock det mest troliga sinnet att 
inkorporera, assimilera och väva dem alla tillsammans. 
 
Svårigheten att designa en ljudmiljö kan därför närmast betraktas som ett ”Wicked Problem” 
som enligt Rittel och Webber (1973)  är ett problem som är svårt eller omöjligt att lösa på 
grund av ofullständiga, motstridiga krav som förändras och ofta är svåra att identifiera.  Detta 
eftersom: 

 
1. Ljudmiljön konstitueras av tekniska artefakter, interaktion mellan människor, interaktion 

mellan artefakter och människa, interaktion mellan artefakter. 
2. Människor som befinner sig i ljudmiljön har olika behov, dessa kan vara individuella eller 

relaterade till en grupp. 
3. Ljudmiljön bedöms och uppfattas subjektivt beroende på vilka behov som ska fyllas, 

aktuell sinnesstämning och typ av aktivitet som ska utföras.  
 

 

Traditionell utformning av ljudmiljöer 
I allmänhet planeras och kontrolleras ljudmiljöer utifrån fysiska mätningar och åtgärder som 
bullerkartläggning och bullerminskning eller zonindelning, insatser där ljudmiljön hanteras 
utifrån dess fysiska parametrar istället för att ta hänsyn till vilka fysiologiska och 
psykologiska konsekvenser ljudmiljön kommer att få (Raimbault & Dubois, 2005). Detta 
förhållningssätt till ljudmiljöer beskrivs av Hellström (2002) som defensivt i den bemärkelsen 
att man försöker skydda människan från vad man anser vara ljudföroreningar.  
 
Framförallt utformas ljudmiljöer alltså genom att försöka minimera det ”dåliga” genom att 
planera och bygga för att bekämpa vad som betraktas som buller. Detta görs genom att 
applicera en eller flera av följande åtgärder: kontrollera och åtgärda en potentiell källa till 
buller, åtgärda möjligheten för oönskat ljud att sprida sig från ljudkällan till mottagaren och 
slutligen skydda mottagaren mot oönskat ljud (Brown & Muhar, 2004).  
 
Trots att ljudmiljöer bör undersökas och behandlas utifrån fler perspektiv och bedömningar än 
vad som kan utläsas från akustiska mätningar och kvantitativa studier är mänskliga 
utvärderingar och subjektiva bedömningar fortfarande sällsynta, och i de flesta ljudmiljöer 
betraktas fortfarande större delen av den sammantagna ljudbilden som oönskad (Moura-de-
Sousa & Alves Cardoso, 2002).  
 
Dessa metoder och åtgärder kan följaktligen inte vara tillräckliga eller ens lämpade att 
använda för att förstå och planera en ljudmiljö. Att som Hedfors (2003) beskriver, hantera 
ljud som problemskapande och utifrån tekniska parametrar, kan därför både ifrågasättas och 
förändras.  
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Problemet med traditionella metoder 
För att kunna utforma en ljudmiljö måste man fokusera på hur ljudmiljön kommer att 
uppfattas och därför anamma ett intersensoriskt förhållningssätt till en plats där ljudet sätts i 
relation till den situerade upplevelsen. Då bör enligt Schulte-Fortkamp (2002) undersökningar 
där den enskilde personens upplevelser av ljudmiljöer fångas upp. Upplevelsen ska 
synliggöras utifrån dess kontext, vilka ljud personen har fokuserat på samt personens tidigare 
erfarenheter. Med grund i den typen av undersökningar kan man därefter designa bättre 
lämpade ljudmiljöer men däremot föreligger fortfarande problemet att förutspå vem som 
kommer att vara i ljudmiljön och vad personen förväntas göra där samt hur personen 
förväntas att interagera med andra individer men även med miljön som helhet.  

Därför har på senare år andra metoder utvecklats och en teknik som har börjat få fotfäste är 
auralisering (Vorländer, 2008) vilket innebär en datagenererad process där parametrar för 
t.ex. rumsstorlek, rumsutformning och material bearbetas för att generera en modell av en 
plats som inte är byggd. Auralisering gör det möjligt att höra hur en plats kommer att låta.  
Andra metoder som har testats är immersiv virtuell verklighet (Maffei, Iachini, Masullo, 
Aletta, Sorrentino, Senese, 2013), vilket innebär att flera sinnen såsom syn och hörsel kan 
integreras i en testsituation.  
 
Dessa metoder är dock helt laboratoriebaserade vilket inte är helt tillräckligt eftersom en 
uppfattning av en ljudmiljö baseras på hur variationer i ljud upplevs på en plats över tid, men 
upplevelsen är också beroende av vilka andra sinnesintryck som stimuleras av miljön som 
helhet (Raimbault & Dubois, 2005). Dessa variationer och sinnesintryck kan inte helt 
simuleras eftersom ljudmiljön förändras när personer som befinner sig i den interagerar med 
varandra, det är även viktigt att komma ihåg att den person som lyssnar på ljudmiljön också 
påverkar den.  
 
För att en ljudmiljö ska kunna vara behovsanpassad behöver den därför vara personlig och stå 
i direkt relation till platsen som den ska anpassas till. Detta måste vara kontextbundet och 
designarbetet måste därmed göras på plats enligt Guastavino, Katz, Polack, Levitin och 
Dubois (2005) som tog upp frågan om ekologisk validitet vid reproduktion av akustiska 
miljöer och ifrågasätter huruvida uppfattningen av en återgiven ljudmiljö är likadan som i en 
verklig miljö. Dessutom är ljudmiljön en nytto-produkt som man måste testa med riktiga 
slutanvändare.  
 
För få insatser har gjorts för att aktivt förbättra ljudmiljöer in situ. Ett exempel på en av de 
insatser som faktiskt har gjorts redogörs för i Nilsson et al. (2010) där man ville ta reda på om 
fontänljud i en park kunde maskera trafikbuller, och utförde lyssningsexperiment med 
inspelningar från en stadspark, med en fontän, som utsätts för trafikbuller från en huvudväg 
genom att kombinera de två ljudkällorna. Resultatet visar att fontänljudet reducerade volymen 
på vägtrafikbullret nära fontänen, men att vägtrafikbuller var svårare att maskera än 
fontänljud. Det visade sig också att naturljud inte nödvändigtvis är lämpliga att använda vid 
maskering.   
 
Enligt Franinovic och Visell (2008) finns det ett behov av mer kunskap om hur man kan 
integrera kreativa metoder med kontextuella influenser såsom användare, miljöer eller 
aktiviteter vilka ses som viktiga delar av situerade designmetoder. Ljudforskning och praktik 
är därför i behov av tvärvetenskapliga team av yrkesverksamma från ljud- och rumsinriktade 
discipliner som arkitektur och stadsplanering såväl som informatik, humaniora och 
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samhällsvetenskap. Det behövs multidisciplinära team som hanterar komplexa miljöer, där 
hänsyn tas till den fysiska, sociala och sensoriska miljön.   
 
I boken Sonic Experience: a guide to everyday sounds av Augoyard and Torgue (2006) ringar 
författarna in problemet med ett monodisciplinärt förhållningssätt. De redogör i boken för 80 
stycken ljudeffekter som t.ex. eko eller resonans. Varje effekt förklaras utförligt utifrån 
betydelser och användningsområden inom följande discipliner: akustik, arkitektur, media och 
kommunikation, musikvetenskap, fenomenologi, samhällsvetenskap, psykologi och urbana 
studier. Författarna hävdar att en ljudmiljö måste karakteriseras som en yta av 
ljudmöjligheter, ett instrumentarium som formar mänskliga relationer samt möjliggör den 
vardagliga hanteringen av vår omgivning. De pekar också på vikten av att samarbeta mellan 
forskningsdiscipliner för att öka kunskapen om ljud som ett fenomen.  

Erik Stolterman (2008) å andra sidan menar att man måste förstå och acceptera 
designkomplexitet som ett verkligt och praktiskt problem. Designkomplexitet är inget som 
kan hanteras med metoder och tekniker lånade från vetenskapen. Inom interaktionsdesign 
måste man istället utveckla egna metoder och tekniker.  Man kan således säga att vetenskaps- 
och designmetoder kan kombineras för att utveckla nya mer relevanta och behovsanpassade 
metoder.  

Designprojektet som beskrivs i den här uppsatsen tar fasta på vikten av ett förändrat 
förhållningssätt till ljudmiljöer och förhåller sig till designkomplexiteten genom ett 
multidisciplinärt, holistiskt och explorativt förfarande.  Forskare inom informatik, arkitektur, 
psykoakustik och ljuddesign har bidragit till utformandet av en ljuddesignprocess där 
ljudmiljön betraktas som en sensorisk, social helhet.  

Detta har skett genom införandet av digitalt manipulerade adaptiva ljud till en befintlig 
ljudmiljö. Vilket i teorin kan förändra uppfattningen och upplevelsen av en plats, både 
medvetet eller omedvetet. Metoden studerades först i en kontrollerad laboratoriemiljö, där 
tidigare forskningsresultat låg till grund för studiemetod och ljuddesign. Insikter som 
framkom om ljuddesignen och användarnas upplevelser av ljudmiljön styrde utformningen av 
påföljande experiment i ett kontorslandskap, en plats som innebär en tät sensorisk miljö som 
ofta kontrasterar med de koncentrerade uppgifter som skall genomföras i ett sådant utrymme. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva en holistisk och användarcentrerad ljuddesignprocess där 
forskare har samarbetat med slutanvändare genom flertalet iterativa faser, för att utforma 
ambienta, behovsanpassade ljudmiljöer. I processen anpassades användarorienterade 
designmetoder från informatik till ljuddesign, och uppsatsen syftar till att belysa 
användardeltagandet både i laboratorietester och fältexperiment. Slutanvändarens upplevelser 
och bedömning av ljuddesign har kontinuerligt använts för att förfina och förbättra 
ljuddesignen. Testmetoden har genom dessa faser också utvecklats för att kunna undersöka 
användarens upplevelser.  

Frågeställning 
 
Hur kan man utforma en kontextbaserad och användarorienterad designprocess för 
ljudmiljöer? 
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Forskningsansats  
I den här uppsatsen antas ett kontextbaserat, holistiskt och tvärvetenskapligt perspektiv. 
Uppsatsen lyfter fram kontextens betydelse för hur ljud tillämpas och designas samt behovet 
att holistiskt studera ljuddesign utifrån ett större sammanhang. Vikten av att angripa 
ljuddesign från flera håll gestaltas genom att försöka tillämpa och anpassa metoder vanliga 
inom informatik såsom: Research through design (Zimmerman, Forlizzi, & Evenson, 2007) 
interaktionsdesign (Löwgren & Stolterman, 1998; Nelson & Stolterman, 2003) samt Sonic 
interactive design (Hermann & Andy, 2011). Forskningen handlar om att testa den här 
metodiken i ett nytt sammanhang för att se vad som fungerar och vad som behöver anpassas 
och reflektera över vad en sådan ansats ger för positiva effekter och vilka problem som kan 
uppstå. Följaktligen är ansatsen baserad på teorier och metoder från olika 
forskningstraditioner där teknisk utveckling, ljudstudier, arkitektur samt arbetsmiljöstudier 
kombineras i ett designtänkande influerat av områdena akustisk design, IT-design och sonic 
interactive design.  
 

2. Designteorier 
 

Akustisk design 
Ljuddesignkonceptet baseras på akustisk design (Hellström, 2005), som fokuserar på 
behandling av ljudmiljöer i förhållande till den sammankopplade arkitekturen och akustiken. 
Detta innebär att behandla ljud som ett positivt designelement för att skapa miljöer som 
interagerar med alla sinnen. Akustisk design medför att addera och lyfta fram kvalitativa ljud 
för att förändra ljudmiljöer i motsats till traditionella akustiska metoder som fokuserar på 
bullerreducering, vilket bara innebär att ta bort ljud (Hellström, 2003). Inom akustisk design 
poängteras att ljudets funktion är att stödja verksamheter, ljud måste kontextualiseras. Ljuds 
kvalitet är därför framförallt kopplat till hur ljuden artikuleras och uppfattas, hur de aktiverar 
människor, hur de är relaterade till den byggda platsen samt relaterar till kulturella och 
estetiska anslutningar.  

Sonic interactive design 
Implementeringen av designkonceptet grundas även i sonic interaction design (SID) som är 
ett växande fält som innefattar forskning om auditiva displayer, interaktionsdesign, ubiquitous 
computing och interaktiv konst (Hermann, Hunt, & Neuhoff, 2011). SID-forskning är 
beroende av kunskap om perceptionen av vardagliga ljud, akustik och datoranvändning för 
ljud och musik (Hermann et al. 2011). SID syftar också till att identifiera okonventionella sätt 
att använda ljud i samspelet mellan användare och artefakter, tjänster eller miljöer (Franinovic 
& Visell, 2008). SID är sprungen ur HCI-fältet forskningen ägnas i första hand åt att skapa 
interaktion mellan människa och maskin genom ljud eller att generera nya typer av audiella 
gränssnitt. Problemet som beskrivs i den här uppsatsen kräver dock både användarcentrerade 
metoder och kontextbaserade metoder och därmed också perspektiv från fler discipliner som 
arkitektur och ljudstudier.  

Research through design  
Sammantaget är SID i linje med de idéer och metoder som används inom research through 
design RTD (Zimmerman et al. 2007), i vilken en aktiv process av idéutformning, iteration, 
och kritik av eventuella konstruktionslösningar används för att skapa ”den rätta saken”. 
Slutresultatet av en sådan process blir enligt Zimmerman en inramning av ett konkret problem 
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och formulering av ett föredraget tillstånd, samt en serie artefakt-modeller, prototyper, 
produkter och en dokumentation av designprocessen. RTD kan enligt Zimmerman och 
Forlizzi (2008) resultera i konceptuella ramverk och vägledande filosofier såväl som en 
diskurs inom ett forskningsfält om vad som är önskade tillstånd. Vidare kan RTD nyttjas för 
identifiering av tillkortakommanden i aktuella teorier från andra discipliner samt ge 
indikationer på nya material (teknik) som skulle vara särskilt värdefullt att uppfinna 
(Zimmerman, Forlizzi, & Evenson, 2007).  
 
RTD särskiljs av (Zimmerman, Stolterman, & Forlizzi, 2010) från en rent naturvetenskaplig 
metodik, genom att kopplas samman med konceptet "Wicked Problems" (Rittel & Webber, 
1973) eftersom dessa problem inte går att lösa med enbart traditionella vetenskaplig metoder. 
Wicked problems skulle kunna översättas till ”resistent problem”, ”otämjt problem”, eller 
komplext problem men eftersom det inte verkar råda någon konsensus om hur begreppet ska 
översättas till svenska kommer i fortsättningen ”Wicked problems” användas konsekvent. 
Rittel och Webber beskrev ursprungligen tio kriterier som var signifikativa för ett wicked 
problem, dessa var dock framförallt kopplade till samhällsplanering. De generaliserades och 
formulerades därför om till sex kriterier av Conklin (2005) för att kunna användas i fler 
sammanhang och forskningsfält. 
 
I Conklins artikel beskrivs och förklaras Wicked problems på följande sätt:  

 
 

- Ett wicked problem kan inte definitivt formuleras. Den information som krävs för att 
förstå problemet är beroende av hur man tänker lösa det. För att beskriva ett wicked 
problem tillräckligt detaljerat måste därför alla tänkbara lösningar på problemet kunna 
presenteras.   

- Ett wicked problem har inget slut. När man hanterar wicked problems kan man aldrig 
komma till en ”slutlig”, ”komplett” eller ”helt rätt” lösning - eftersom det inte finns 
några objektiva kriterier för en sådan. Problemet utvecklas och förändras konstant. 
Man slutar när ett resultat subjektivt anses ”tillräckligt bra” eller när man känner att 
”man har gjort vad man kan ... ”  

- Lösningar på wicked problems kan inte kategoriseras som sanna eller falska, bara 
bättre eller sämre. Kriterierna för att bedöma giltigheten av en ”lösning” på ett wicked 
problem är starkt beroende av berörda intressenter. Däremot kommer de olika 
intressenternas bedömningar skilja sig åt och vara beroende av personliga åsikter, 
värderingar och preferenser.  

- Alla wicked problems är unika. Det finns så många faktorer och villkor för ett wicked 
problem, vilka är kopplade till olika sociala sammanhang. Det betyder att det inte 
finns två wicked problem som är likadana, och de lösningar som kommer genereras 
behöver alltid vara skräddarsydda för varje enskilt fall.  

- Varje lösning på ett wicked problem är en ”enstegsoperation”; eftersom det inte finns 
någon möjlighet att lära sig genom trial-and-error. Varje genomfört försök har 
konsekvenser. Det går inte att lära sig om problemet utan att försöka hitta lösningar till 
det, men varje försök att hitta en lösning innebär oväntade konsekvenser som troligtvis 
innebär nya wicked problems.  

- Det finns inga givna alternativa lösningar på ett wicked problem. Det är möjligt att 
det inte går att hitta några lösningar alls, eller så kan en mängd lösningar utformas. Det 
är dessutom lika möjligt att det existerar flertalet lösningar som aldrig ens är påtänkta. 
Alltså är det en fråga om kreativitet för att ta fram möjliga lösningar, och en 
bedömningsfråga att avgöra vilka är giltiga, som bör eftersträvas och genomföras. 
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3. Ljudteori 

 

Mottagarperspektiv 
Ljuddesignkonceptet baseras på de teoretiska grunderna som Pierre Schaeffer utvecklade för 
den estetik som kallas Musique concrète, där Schaeffer delade upp ljudperception i fyra olika 
”lyssningslägen”: hörande, lyssnande, närvarande och förståelse (Schaeffer, 1966). Hörande 
är den mest elementära perceptionsnivån som innebär att vi passivt tar in ljud som vi inte 
försöker lyssna på eller förstå. Lyssnande handlar om informationsinsamling där vi riktar vår 
fonetiska uppmärksamhet mot någon eller något i syfte att identifiera händelsen, till exempel 
ett skrik, och dess källa, den som skriker. Närvarande däremot involverar en bearbetning och 
en selektering av ljud för att välja det som intresserar oss eller sådant som vi behöver lyssna 
till (som t.ex. ljud som signalerar fara). Förståelse involverar semantik där ljudet tolkas som 
ett tecken eller kod som representerar ett innehåll eller en mening. Tolkningen är ofta 
kulturellt och erfarenhetsmässigt betingat.  
 

Sändarperspektiv 
I motsats till teorin om lyssningslägen som har ett mottagarperspektiv, har Pascal Amphoux 
identifierat tre ljudkategorier baserat på sändarperspektiv: ljudsignaler, bakgrundsljud och 
ljudatmosfär. Amphouxs teori om ljudkategorier har översatts från franska till engelska och 
finns att hitta i Hellström (2003). Ljudsignaler är ett ljud som kommer plötsligt och som 
skiljer sig tillräckligt ur akustisk synvinkel från den befintliga ljudmiljön för att uppfattas som 
ovanligt eller oväntat ljud som får oss att lyssna. Sändningskategorin ljudsignaler motsvarar 
mottagarperspektivet lyssnande. Bakgrundsljud är ljud som inte väcker vår uppmärksamhet 
till aktivt lyssnande, det präglas av kontinuitet och varaktighet, och ljudet uppfattas som en 
kontinuerlig ström av liknande ljud. Kategorin bakgrundsljud motsvarar hörande. Den tredje 
kategorin ambiens definierar Amphoux som sammansättningen av befintliga ljud i en 
ljudmiljö, dvs den komposition av ljud som skapar platsens särskiljande karaktär genom dess 
speciella dynamik i form av rörlighet, rörelse, rytm och förändring av ljudkomponenter. 
 

Vardagslyssning  
Gaver (1993) beskriver skillnaden mellan olika sätt att lyssna på ljud. Det ena är musical 
listening där perceptuella dimensioner och attribut syftar till själva ljudet. Det andra sättet att 
lyssna på enligt Gaver är vardagslyssning vilket innebär att höra ljud som omgivande 
händelser i en större kontext och inte ljudet i sig. En annan liknande idé föreslås av Amphoux 
(1993) som beskriver ett lyssningsläge som ”flytande lyssning”, som innebär att man 
uppfattar utan att fokusera sin uppmärksamhet på något speciellt men reagerar när oväntade 
och ovanliga ljudhändelser framträder.  
 
Vid vardagslyssning eller flytande lyssning är vi medvetna om ett ljuds ursprung på en mer 
undermedveten nivå. Där ljudet snarare får en funktion och kan relateras till t.ex. en aktivitet. 
Detta genererar enligt Amphoux en ”sonisk mikromiljö” som lyssnaren fokuserar på, vilket 
gör andra ljud avlägsna eller sekundära. Ljudkällan och den omgivande miljön blir då 
viktigare än ljudet, vardagslyssning och flytande lyssning är därför en reaktion på hörande. 
Den resulterande effekten blir därför att den tillsatta ljudmiljön förläggs perceptuellt framför 
bakgrundsljudet.  
 Vi pendlar oftast mellan olika lysnings-sätt utan att vara medvetna om varför vi gör detta.   
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Ljudanvändare 
Ytterligare ett relevant begrepp: användare av musik (kan kopplas till frågan om 
lyssningslägen, som t.ex. Reybrouck (2012) och Krueger (2014) framhåller. De hävdar att det 
är lämpligt att inte använda begrepp som lyssnare eller utövare då dessa endast omfattar en 
del av de många potentiella sätt som är möjliga att handskas med musik. Lämpligare är därför 
användare, som ska betraktas som en bred kategori av individer som hanterar musik genom 
en eller flera olika beteenden. Som exempel utforskar, väljer och fokuserar vi vår 
uppmärksamhet, när vi utsätts för musik, beroende på musikens karaktär och vilka attribut den 
besitter. Musik orsakar också handlingar och interaktioner med den omgivande miljön. 
Musiklyssnande är därför inte tydligt urskiljbar från vardagslyssning, och är förankrad i den 
senare (Windsor & Bézenac, 2012) 

Begreppet användare indikerar att musik används som ett verktyg för att stödja olika 
aktiviteter och kan påverka individuella och sociala handlingar. Musik kan också hjälpa oss 
att stärka handlingsberedskap som krävs för olika aktiviteter.  Musik används dessutom ofta 
som en atmosfär-berikande ljudtillsats och kan förändra vårt humör och stärka vår 
uppmärksamhetsfokus (Sridharan, Levitin, Chafe, Berger, & Menon, 2007). I den här 
uppsatsen föreslås därför att vi utvidgar begreppet musikanvändare till ljudanvändare, som ett 
sätt att omfatta alla ljuduttryck och inte bara musik. Att använda begreppet ljudanvändare 
öppnar upp för ett expanderat ljudbegrepp, och är mer relevant då det svarar bättre mot 
vardaglig användning av ljud i motsats till begreppet lyssnare.  

 

Affordans 
Ett annat koncept som används inom både musikteori och interaktionsdesign är affordans. 
Enligt William Gibson som myntade uttrycket är affordans ett attribut av en händelse eller ett 
objekt i förhållande till en organism, som utgör dess potential för åtgärder (Gibson, 1979). 
Affordanskonceptet har under lång tid diskuterats och begreppets innebörd har tolkats olika. 
Donald Norman, verksam inom HCI-fältet, introducerade idén om upplevda affordanser, 
vilket innebär de egenskaper en individ uppfattar som möjliga handlingar när den 
konfronteras med ett objekt, detta är enligt Norman kulturellt betingat, och beroende av 
tidigare kunskap samt individens förväntningar (Norman 1988). Denna definition är snävare, 
eftersom Gibsons ursprungliga definition av affordanser var att de existerar oberoende av 
individens uppfattningsförmåga. Gibson menade att en affordans är den handlingsrymd en 
specifik miljö möjliggör för en individ, oberoende av om individen kan uppfatta denna 
möjlighet eller inte. Däremot är den perceptuella information som specificerar affordansen 
beroende av individens erfarenhet och kultur (McGrenere and Ho, 2000).  Norman klumpar 
alltså ihop två aspekter som Gibson vill hålla isär, nämligen affordans och den perceptuella 
information som specificerar affordans.  
 
Gibsons syn stödjs av Gaver (1991), som utforskar relationen mellan affordans och 
perceptuell information om affordans genom att presentera ett ramverk i vilket han 
identifierar fyra möjliga kombinationer för förekomsten eller avsaknaden av affordanser: 
falska affordanser, förnimbara affordanser, korrekt förkastade och dolda affordanser. Falska 
affordanser förkommer när en handling inte är möjlig fast perceptuell information signalerar 
en möjlig handling, t.ex. placeboknappar vid övergångställen och hissar. Dolda affordanser 
innebär att affordansen finns där men den perceptuella informationen är inte tillgänglig, t.ex. 
en dold dörr. En korrekt förkastad affordans betyder att varken affordansen eller den 
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perceptuella informationen existerar. En förnimbar affordans uppträder när en affordans 
existerar och den perceptuella informationen signalerar möjligheten.  
 

Affordans kopplat till ljud 
I den här uppsatsen har valts att anamma Gibsons synsätt då en ljudmiljö skapar 
förutsättningar för olika typer av hörsellägen och orsakar åtgärder och interaktioner baserade 
på vilka ljudkomponenter som upptar ljudmiljön. En användare kommer därför att reagera på 
ljudmiljön och agera i enlighet med den affordans ljudmiljön har. Musikaliska affordanser 
(Windsor & Bézenac, 2012) är i sin tur den term som anger vilka olika typer av saker vi kan 
göra med musik. Affordanser uppfattas genom inhämtning av perceptuell information, och 
kan vara tillgängliga genom alla våra sinnen. Eftersom affordanser är en funktion av 
sambandet mellan en organism och dess miljö, är de inte statiska utan de påverkar snarare 
varandra ömsesidigt. De som förnimmer en miljö söker reda på information som redan är en 
del av miljön och som ger perceptuell betydelse för dem (Reybrouck, 2012).  
 

Maskering 
I den här uppsatsen förklaras hur designade behovsanpassade ljud kan användas för att 
maskera störande ljud i omgivningen, och således utforma en ljudmiljö som ger upphov till 
önskade förutsättningar för att affordera hörande-läget. Maskering är, enligt Augoyard (1993), 
en effekt som avser förekomsten av ett ljud som helt eller delvis döljer ett annat ljud på grund 
av dess intensitet eller distributionen av dess frekvenser. Denna effekt kan upplevas som 
antingen störande eller gynnsam, beroende på om det maskerade ljudet uppfattas som 
behagligt eller inte.  

Augoyard påpekar att hur maskering uppfattas är kontextberoende och samma typ av ljud kan 
beroende på kontexten ge upphov till olika eller till och med motsatta subjektiva 
uppfattningar. Detta får konsekvenser när det gäller hur man skall närma sig begreppet 
maskering som tillämpas för akustisk design eftersom tillsatta ljud inte bör begränsas till en 
rent funktionell karaktär, som i det här fallet behandlingen av tal och buller i ett 
kontorslandskap. Vid maskering bör därför kontexten beaktas, för att skapa en behaglig 
ljudmiljö och samtidigt undvika att det maskerande ljudet blir för starkt och tar över 
ljudbilden helt. Samtidigt måste man vara noga med att inte ljudbilden blir för monoton.  

Vid utvecklingen av ljuddesignen för behovsanpassade ljudmiljöer var därför inte bara den 
akustiska perceptionen viktig, utan även alla andra sensoriska element som utgör 
ljudupplevelse av en plats, från dess estetiska egenskaper till de känslomässiga förnimmelser 
användaren upplever. Därför designades ljudmiljöerna med hjälp av informational masking 
(Nilsson et al. 2010) också benämnd attentional masking, fritt översatt till 
uppmärksamhetsmaskering (Atienza and Billström 2012), som innebär en maskeringsåtgärd 
vars syfte är att distrahera från omgivande ljudmiljö, inte dölja dem helt. Ljudmiljön som 
uppstår ger istället stöd för användaren att kunna välja om den ska ignorera omgivningen eller 
fokusera på ljudande händelser i omgivningen  

  



 

 10

4. Kritik mot befintliga ljuddesignmetoder 
 
 

Kontextens betydelse  
Vikten av att utvärdera ljuddesign i autentiska sammanhang med verkliga aktiviteter 
poängterades redan av Macaulay och Crerar (1998), ändå utförs många studier fortfarande 
enbart i laboratoriemiljö. Fördelen med att studera ljudmiljöer i laboratoriemiljö är 
möjligheten att kontrollera hur stimulus presenteras för testpersonen, vilket gör det möjligt att 
undersöka relationen mellan orsak och upplevelse, och detta kan därför resultera i 
teoriutveckling enligt Aletta, Kang och Axelsson (2016). Dock hävdar de att resultat som 
erhållits i ett laboratorium har en begränsad ekologisk validitet och bör därför valideras in 
situ. Vid simulering eller återgivning av ljudmiljöer i laboratoriemiljö använder forskare 
vanligtvis inspelningar som spelas upp med hörlurar (Axelsson et al. 2010). En metod som 
ofta kritiseras, eftersom det är svårt att återskapa en ljudmiljö holistiskt.   
 

Nyttoaspekt  
Att designa ljudmiljöer för en plats handlar om att förstå hur platsen används och i 
förlängningen också hur ljuden används i relation till platsen. När det kommer till 
stadsplanering och design av ljudmiljöer har därför Brown föreslagit att det är centralt att 
bedöma huruvida ett ljud är lämplig för en plats (Brown, 2012).  

Det är också svårt att designa ljudmiljöer utan att vara på platsen som ljudet ska anpassas till. 
Ljuddesignen kommer då att behöva modifieras för att stämma med platsens akustik och dess 
förutsättningar. Dessutom har Davies, Bruce, och Murphy (2014) visat i en studie där 
deltagarna ombads att utforma ett ljud i laboratoriemiljö, att de designade ljuden baserades 
mer på deltagarnas förväntningar av typiska ljud i miljön de skulle designa för än på egna 
preferenser om hur de ville att ljudmiljön skulle låta.  
 

 

Upplevelsens betydelse vid design av ljudmiljöer 
En ljudmiljö är knuten till en specifik kontext, en fysisk plats och de aktiviteter som pågår 
där. En ljudmiljö är därför aldrig likadan, den förändras ständigt.  

Att försöka minnas hur en ljudmiljö låter är därför det mest indirekta sättet att uppleva 
ljudmiljön. Uppfattningen påverkas av förmågan att minnas situationen, vilket i sin tur 
filtreras genom en personligt och subjektivt konstruerad bild av verkligheten (Davies, Adams, 
Bruce, Cain, Carlyle & Cusack 2013). Att designa för en plats sker därför ofta genom att 
använda inspelningar från platsen som referensmaterial. Detta är i sin tur inte helt problemfritt 
eftersom inspelningen bara fångar en given stund. Platsen behöver inte låta på samma sätt vid 
ett annat tillfälle. Det är samtidigt viktigt att veta att mänskliga reaktioner på komplexa 
ljudsignaler som omfattar ljudkällor kopplade till ljudmiljöer, är svåra att förutsäga (Genuit, 
1996). Det är därför en fördel att utföra ljuddesignen i miljön som ska designas för, och över 
en längre tid.  

Det är därför också angeläget att utveckla och studera nya holistiska och tvärvetenskapliga 
metoder att designa ljudmiljöer som är behovsanpassade, mer användningscentrerade och 
dessutom bättre kopplade till platsen som helhet.   
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5. Empiriskt fall 
 
Andelen av den arbetande befolkningen i Sverige som har sin arbetsplats i kontorsmiljöer har 
ökat under de senaste åren och en spirande trend är att organisationer väljer att implementera 
öppna och gemensamma arbetsytor. Ett av argumenten för öppna miljöer är underlättandet av 
kommunikation mellan de anställda vilket kan leda till bättre kunskapsspridning (Mosselman 
et.al 2010).  
 
Alexander och Price (2013) hävdar att interaktionen människor emellan har den mest positiva 
effekten på kontorsarbetets produktivitet, t.ex. genom informella sociala nätverk. Positiva 
konsekvenser av social interaktion kan förutom kunskapsspridningen vara ökat informellt 
lärande och innovation.  
 
Under de senaste åren har därför antalen flexkontor och aktivitetsbaserade kontor ökat. Den 
grundläggande idén bakom flexkontor och aktivitetsbaserade kontor är att det inte finns en 
fast arbetsplats för varje individ som i traditionella kontor, istället upprättas gemensamma ytor 
indelade i zoner anpassade för olika ändamål som de anställda väljer att vistas i baserat på 
aktuell aktivitet som ska utföras (De Croon, Sluiter, Kuijer, Frings-Dresen, 2005).  
 
 Medarbetarna upplever dock en lägre grad integritet vilket förtar de positiva aspekterna som 
interaktionsmöjligheterna bidrar till enligt Kim och Dear (2013). Den öppna miljön i 
kontorslandskap medför också en ökad ljudnivå vilket har inneburit ett framträdande 
arbetsmiljöproblem i form av ljudstörningar.  
 
Hellström (2012) skriver att ljudstörning är beroende av flertalet faktorer, framförallt hur 
många som utnyttjar ett kontor (personal/m2) samt vilken verksamhet som bedrivs där, men 
ljudstörning är också kopplat till faktorer som akustisk utformning, ljudkänslighet, 
planstruktur, lägeskvalitet, material, möblering och arbetsrutiner. Den största källan till 
ljudstörningar i kontorsmiljöer anses vara medarbetares prat (Jahncke, 2012) och framför allt 
telefonsamtal eftersom bara halva samtalet hörs (Hellström, 2012).  
 
Det här projektet hade därför som mål att genom en användardeltagande ljuddesignprocess 
generera digitala ljudmiljöer som skulle bidra till att avlägsna uppmärksamheten från en 
störande omgivande ljudmiljö och då i första hand tal från medarbetare. Det är en digitalt 
skapad ljudmiljö, där kvalitativt ljud adderas till den befintliga ljudomgivningen och återges 
genom riktade högtalare vilket skapar ett begränsat ljudrum kring användaren.  Konceptidén 
var inte att isolera användaren genom en fysisk maskering av omgivande ljud utan genom att 
flytta användarens uppmärksamhet från den omgivande kontexten. På så sätt skulle 
ljudmiljöerna i ett aktivitetsbaserat kontor bli mer behovsanpassade genom att skapa lämpliga 
digitalt genererade ambiensförhållanden för att affordera lyssningslägen och erbjuda stöd till 
ökat fokus och koncentration på arbetsuppgiften.  

Sammanfattningsvis handlar ljuddesignkonceptet om att skapa en transparent och personlig 
egen ljudplats i ett rum där användaren och ljudet formar vad (Kruger, 2012) anser vara ett 
integrerat system för att reglera och omvandla beteenden och uppmärksamhet.  

Ljudmiljön och de maskerande effekter som den förde med sig beskrevs av användarna som 
en ”ljudbubbla”. Bubblan varierade beroende på omgivningens aktuella ljudnivå och ljudbild. 
Upplevelsen var att bubblan blev mer omslutande och avskärmade mer i en högljudd och 
stökig omgivning, medan den utvidgades och blev mer genomsläpplig för omgivningens ljud i 
en lugnare miljö.  
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Begreppet akustisk bubbla har redan föreslagits av (Bull 2007), en akustisk bubbla inträffar 
när man medvetet omsluts av en egen ljudmiljö inuti den omgivande ljudmiljön och styr både 
ljudmaterialet och i vilken grad det blandas med den omgivande ljudmiljön genom att 
använda ett medium såsom en iPod. Ljudbubblan är alltså transparent. Vilket gör det möjligt 
för användaren att hela tiden höra omgivningen. Det var också viktigt att ljudbubblan inte 
skulle bli distraherande i sig, vilket skulle motverka syftet. 

6. Etiska överväganden 

I uppsatsen tas hänsyn till de aktuella forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, där Samtyckeskrav, Informationskrav, Nyttjandekrav samt 
Konfidentialitetskrav betonas.  

Alla användare informerades om syftet med studien, i enlighet med informationskravet.  

Användarna informerades enligt samtyckeskravet om att studien var helt frivillig och att de 
kunde avsluta när de ville. De som deltog i laboratoriestudierna ombads dock att deltaga 
under hela lyssningstestet och att vara kvar under den efterföljande diskussionen. De som 
använde ljudbubblan i fältexperimentet ombads att göra detta under minst trettio minuter, 
vilket ska understrykas inte utrycktes som ett krav utan ett önskemål.  

Inga etiskt känsliga uppgifter om de enskilda användarna lagrades i enlighet med 
konfidentialitetskravet.  

De uppgifter om användarna som samlades in vid studien hanterades i enlighet med 
nyttjandekravet och användes endast för att kunna jämföra loggfiler, observationer och 
enkäter. Dessa kommer därför inte att spridas i kommersiella eller icke-vetenskaplig syften.  

7. Analys av designprocessens olika faser 
 
I metodkapitlet presenteras och beskrivs designmetodens olika faser och moment. Insikter och 
resultat som ledde till beslut inför följande moment redogörs för att göra designprocessen 
överskådlig och transparent. Studien från vilken metoden beskrivs bestod av två delar, en 
första del som utfördes i laboratoriemiljö och en påföljande del som verkställdes i ett 
kontorslandskap. Eftersom få studier har gjorts på ljuddesign av ljudmiljöer för kontor 
utvecklades designmetoden explorativt under projektets gång. Förutom författaren deltog tre 
forskare från forskningsfälten informatik, perceptionspsykologi/psykoakustik och arkitektur 
med inriktning mot ljuddesign.  

Som tidigare har beskrivits är användare ett lämpligt begrepp för att beskriva mänskligt 
nyttjande av ljud, därför kommer alla deltagare i studien härefter att benämnas som 
användare.  

 
 Den första delen i laboratoriemiljö utgjordes av följande faser: 

‐ En utforskande fas där konceptuella idéer och de första ljuddesignsexemplen 
utvecklades och testades av ljudexperter.  
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‐ En kontorssimuleringsfas där ett testscenario utvecklades och utvärderades genom en 
pilotstudie med användare som var studenter och ett arbetsmiljötest med en riktig 
användargrupp, personer som jobbar i kontorslandskap. Detta skede i en simulerad 
kontorssituation i laboratoriemiljö. 

‐ En utvärderingsfas som även denna utfördes i kontorssimulerande laboratoriemiljö, 
där de designade ljuden utvärderades genom två arbetsmiljöstudier med användare 
som var arbetsmiljöexperter och användare som vanligtvis arbetade i öppna kontor.  

 
 

Utforskande fas  
För att kunna uppnå en så behovsanpassad ljudmiljö som möjligt testades och utvecklades 
teoretiska modeller för att förändra en ljudmiljö genom att förstärka eller lägga till önskade 
ljudelement och på så sätt maskera oönskat ljud. Detta genomfördes genom simulering av 
kontorslandskapsmiljöer i perceptionslaboratoriet på Konstfack. 

 
Konceptuell Ljuddesign var ett första steg som inkluderade analys av rimliga akustiska 

variationsparametrar, skapandet av ljudmässiga koncept samt experimenterande med olika 
parametrar och parameterinställningar för att försöka uppnå den ljudatmosfär som 
eftersträvas.  
Som första utgångspunkt användes de ljud som redan fanns på kontoret ifråga, eftersom det är 
ljud som per definition är naturliga i miljön, istället för att t.ex. tillsätta naturljud som kan 
upplevas som märkliga i sammanhanget.  
 
Den konceptuella ljuddesignen baserades på akustisk designteori och resultat från tidigare 
forskning som bedrivits vid Konstfack avseende ljuddesign av höghastighetståg (Atienza & 
Billström 2012: Billström & Atienza 2012). Den studien fokuserade på andra platser och 
situationer men frågorna och metoderna som användes i det fallet var snarlika, en 
kartläggning av möjliga förbättringar av komplexa miljöer genom införandet av särskilt 
utformade ljudmiljöer. I det forskningsprojektet visade sig koncept såsom periodiskt 
återkommande ljud och repetition vara de som upplevdes mest behagliga jämfört med 
ljuddesign baserad på variation eller improvisation.  
 
I synnerhet visade sig idén om periodiskt återkommande ljud, anslutna till antingen 
människokroppens rytmer t.ex. andning eller naturens rytmer såsom havets vågor, vara det 
ljuddesignkoncept som uppskattades mest. Den designtanken stämmer väl överens med 
teoribildning inom akustisk design då ljuden designades för att smälta in i omgivningen och 
uppfattas som ett kontinuerligt flöde av liknande ljud för att därigenom skapa en auditiv 
mikromiljö som leder till affordans för ett hörandeläge, vilket i sin tur slutligen utmynnar i 
vardagslyssningsläge.  
 
För att göra laboratorie-experimenten så trovärdiga och autentiska som möjligt, infördes en ny 
idé i experimentdesignen jämfört med de presenterade studierna: 
 
Ljudinspelningar skulle kompletteras med en inspelad video från den miljö som 
ljudinspelningen illustrerade, i syfte att skapa en mer immersiv upplevelse. Förhoppningen 
var att en visuell bild som stämde med ljudbilden skulle generera en mer autentisk simulering. 
Det var också viktigt att ljuden stämde med vad användaran såg. Carles, Barrio, och de Lucio 
(1999) visade i en studie att interaktionen mellan visuella och akustiska stimuli påverkar hur 
behaglig en miljön uppfattas vid laboratorie-experiment. Studien visade också hur viktig 
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nivån av kongruens mellan ljudstimuli och bildstimuli är för att forma preferenser för en 
miljö. Ljud som inte stämde med den visuella miljön ledde till en negativ uppfattning av 
miljön. Användarna skulle också utföra sina egna arbetsuppgifter under sessionen.  
 
I ett aktivitetsbaserat kontor valdes två platser ut för inspelningar av ljudmiljön, vid 
ljudupptagning filmades inspelningsplatsen. Filmen skulle komplettera ljudupptagningen och 
spelas upp samtidigt för att bättre kunna simulera platsen när lyssningstester i 
perceptionslaboratorium senare gjordes. De två platserna var en avskärmad del av det som 
kallades ”den tysta avdelningen” placerad i ett av hörnen av kontoret, samt en öppen plats i 
kontorets mitt där ett flöde av människor passerade och uppehöll sig. Den avskärmade delen 
valdes därför att den var anpassad för koncentration och fokuserat tänkande, den öppna 
platsen var utformad i syfte att användas för kreativt tänkande och spontana möten.  
 
De inspelade ljudmiljöerna modifierades för att ljudmässigt ansluta till platsens avsedda 
aktivitet. Två moduleringar skapades, en som skulle stimulera koncentration (1) och en som 
skulle stimulera kreativitet (2). För att generera modulationerna skapades en exakt kopia av 
varje originalinspelning. Kopian lades som ett separat spår och förändrades rytmiskt och 
temporalt samt genom att vissa frekvenser släcktes ut, andra förstärktes. Detta för att partiellt 
maskera och smälta samman med originalinspelningen.  
 
Modulation 1 togs fram med hjälp av en equalizer och fördröjningseffekter. Equalizern 
användes för att skära i frekvensregistret, så att modulationen skulle få en annan klang och 
sticka ut när den spelades tillsammans med originalet. Att förändra genom att förstärka eller 
dämpa vissa frekvenser av ljud färgar och förändrar ljudbilden. Syftet var att göra bruset från 
inspelningen mjukare och mindre vasst. Effekten blev att bruset som togs upp under 
inspelningen mer liknande ljudet av hav och vind. Fördröjningseffekten användes för att 
förändra tempot och rytmen. Detta gjorde att modulationen fördröjdes i förhållande till 
originalljudet, vilket låter som ett naturligt eko. Slutligen panorerades modulationen, vilket 
innebar att ljudet sakta vandrade mellan högtalarna för att efterlikna en långsam vågrörelse.  
 
Modulation 2 skapades med hjälp av en equalizer, ett reverb, en fördröjningseffekt och en 
resonator. Equalizern användes för att ta bort lågfrekvent buller från inspelningen vilket gör 
ljudet ljusare. Reverbet användes för att göra upplevelsen av ljudrummet större och skapa 
rymd. Resonatorn användes för att förstärka ett antal frekvenser och samtidigt höja dessa 
tonartsmässigt. Detta innebar att moduleringen färgades i syfte att ge moduleringen en 
melodisk klang. Till sist fördröjdes modulationen och därigenom skapades upplevelsen av att 
modulationen svävade runt originalljudet.  
 

Utforskningsfas experiment 
Utforskningsfasen utfördes i tre experiment av forskarna själva i rollen som ljudexperter i 
Konstfacks ljudstudio. 
 
I Experiment 1 testades den konceptuella ljuddesignen av två av forskarna vilka hade flerårig 
praktisk erfarenhet inom ljuddesign; den ena hade också expertis inom utvecklandet av 
testmetoder.  
 
Experiment 2 utfördes av en forskare med expertis inom testmetoddesign. Här undersöktes 
lyssningstestsdesignen genom att de inspelade ljudmiljöerna spelades upp tillsammans med 
modulationerna och filmerna från kontoret. Testets syfte var att ta reda på hur den 
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sammantagna testdesignen upplevdes samt för att hitta rätt volymnivå. Användaren fick i 
uppgift att utföra en egen vald och för personen ifråga vanlig kontorsaktivitet under 
lyssningstesterna. Anledningen var att användaren inte skulle fokusera enbart på att lyssna på 
ljudmiljön utan istället engagera sig i kontorsarbete. Båda idéerna syftade till att göra 
experimentmiljön mer lik en verklig miljö för att få mer överföringsbara testresultat.  
 
I Experiment 3 deltog två forskare som inte hade någon kännedom om testdesignen. Den ena 
besatt expertis inom testmetoddesign och den andre inom kontorsdesign. De var båda 
ljudexperter. Experimentet gick till på samma sätt som i Experiment 2. 
 

Reflektioner utforskningsfas 
Tvärvetenskaplig ansats: Alla forskare deltog i experimentet både som användare och som 
utvärderare. De insikter som diskuterades fram kan kopplas till både akustisk design, SID och 
RTD. Det bestämdes att en mer immersiv och verklighetstrogen arbetssituation behövde 
simuleras. Filminspelningen skulle därför ske med en portabel kamera som fästes på filmarens 
huvud som satt vid ett bord i en arbetsmiljö, för att förändra filmen från ett Tredje 
personsperspektiv till ett förstapersonsperspektiv, dvs kunna omgivningen ur subjektets ögon.  
 
Användningscentrerad: De två forskarna som inte hade någon kännedom om testdesignen 
verkade inte helt kunna särskilja modulation 1 från bakgrundsljuden. Det bestämdes att ljudet 
skulle bli mer tydligt och dessutom mer relaterat till användaren. Modulation 1 förändrades 
därför under testets gång genom att en kort bit från originalinspelningen loopades, därefter 
spelades en rytmisk cyklisk manuellt utförd höj- och sänkning av ljudnivån in. Regleringen av 
ljudnivån följde den cykliska andningsrytmen hos en av forskarna vilket skapade en mer 
naturlig upplevelse av en vågrörelse eller andningssekvens. Vidare framkom att ytterligare en 
modulation (3) skulle designas. Den modulationen skulle fungera som ett melodiskt 
komplement till den koncentrationsstimulerande modulationen, där samma effekter och 
inställningar användes, med undantag för att en resonator som simulerade strängvibrationer 
användes. Resonatorn användes för att göra det enklare att särskilja de tre modulationerna.  
 
Kontextbaserad: Eftersom den första inspelningen utfördes på ett relativt tomt kontor, valdes 
inför nästa test en mer livfull miljö ut. Den nya miljön spelades in och filmades för att 
undersöka hur den tänka ljuddesignen fungerade med olika ljudmiljöer, men också hur väl 
den gick att anpassa till olika visuella miljöer. Ljudnivån i rummet uppmättes med hjälp av en 
decibelmätare samtidigt som inspelningen pågick. Mätningen gjordes för att kunna ställa in 
samma ljudnivå i ljudstudion när arbetsmiljöstudierna utfördes.  
 

Kontorssimuleringsfas 
För att testa om själva upplägget av experimentet fungerade och hur den alternerade 
ljuddesignen och den nya filmen upplevdes utfördes ett pilottest och ett arbetsmiljötest.  
 
Experiment 4 genomfördes som en pilotstudie med två studenter från Konstfack. Detta var 
också det första testet av hur ljuddesignen uppfattades av utomstående. Pilotstudiens 
utförande delades upp i två delar där den första delen innebar att studenterna ombads att jobba 
med egna arbetsuppgifter samtidigt som originalljudmiljön spelades upp. De tre 
moduleringarna tonades långsamt in och ut under tiden.  
 
Uppspelningen gick till på följande vis: fyra minuter originalljudmiljö, fyra minuter med 
originalljudmiljö plus modulation 1, två minuter originalljudmiljö, fyra minuter med 
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originalljudmiljö plus modulation 2, två minuter originalljudmiljö, fyra minuter 
originalljudmiljö plus modulation 3, och slutligen två minuter originalljudmiljö. 
Uppspelningen tog totalt 22 minuter. Samtidigt som uppspelningen pågick visades den 
inspelade filmen. Därefter genomfördes i den andra delen en gruppdiskussion under cirka 30 
minuter för att ta reda på hur studenterna hade upplevt arbetsmiljön.  
 
 I Experiment 5, arbetsmiljötest, deltog tre personer. Två av dessa är att betrakta som 
semiexperter inom ljud respektive kontorslandskap. Semiexperten inom ljud var verksam som 
stadsplanerare och satt i ett öppet landskap där medarbetarna grupperades i 
verksamhetsbaserade kluster, och ägnade sin fritid åt att producera musik. Den andra 
semiexperten inom kontorslandskap jobbade som facility manager, och arbetade också 
vanligtvis i ett öppet kontorslandskap. Den tredje personen arbetade i ett öppet 
kontorslandskap. Studien genomfördes på samma sätt som pilotstudien med skillnaden att 
ljudmoduleringarna avslutades abrupt under detta test. Under sessionerna med användare var 
forskarna närvarande både vid lyssning och under de efterföljande diskussionerna.  Detta är i 
linje med användningscentrerade metoder inom informatik särskilt när det gäller 
forskningsområden som computer supported cooperative work och participatory design, där 
forskaren är med och interagerar i ett så vardagligt sammanhang som möjligt (Franinovic och 
Visell 2008). Designers som tillämpar sådana metoder deltar direkt i den kontextuella 
forskningsprocessen, som en del av den totala designutvecklingen, och uppfinner ofta nya 
kontextcentrerade metoder under processens gång. 
 

Reflektioner kring kontorssimuleringsfas 
Användningscentrerad: Vid experiment 4 framkom det att frågedesignen inför nästa 
lyssningstest behövde modifieras då användarna inte hade någon vana av kontorsarbete. 
Något som blev uppenbart i diskussionen eftersom de båda användarna hade svårt att sätta sig 
in i situationen att arbeta i ett kontorslandskap. Detta visade också tydligt att vikten av att ha 
användare från rätt målgrupp. Användarnas tidigare erfarenheter påverkade deras möjlighet 
att relatera till och därmed spela med i testscenariot.   
    Användarna uppgav att de var mycket vana vid att arbeta med musik i hörlurar, vilket 
gjorde att de upplevde det ovant och komplicerat att reflektera över den allmänna ljudmiljön. 
De använde hörlurar som ett sätt att slippa omgivande ljudmiljöer och själva ta makten över 
vilka ljud de skulle utsättas för. En intressant iakttagelse var att de båda användarna bara hade 
uppmärksammat en var av de tre modulationerna, dock inte samma. Därför bestämdes att 
modulationerna vid experiment 5 fortsatt skulle växa in i den ursprungliga ljudmiljön men 
abrupt avslutas som ett försök att göra personerna mer medvetna om att en förändring i 
ljudbilden hade skett. Detta för att ett avslut av ljud inte skulle upplevas så påträngande som 
ett plötsligt inträffande ljud samtidigt som uppmärksamhetsfokus inte skulle förflyttas till 
ljudmiljön när ett nytt ljud kom in utan istället när ljudmiljön återgick till ett normalt tillstånd. 
   
Kontextbaserad: För att ljuddesignen skulle stämma bättre med lyssnings-situationen och hur 
ljuden användes i rummet anpassades modulation 1 ljudnivåmässigt efter experiment 4 då den 
upplevdes vara för stark i förhållande till originalinspelningen och därför ansågs störande. 
”Brusande ljud blir väldigt, det kändes om de kunde vara i ens huvud liksom. Som om jag 
hade haft jättehög volym med hörlurar. Det blir svårt att ignorera det. Det var inte i 
bakgrunden, det var hela tiden. Bruset var väldigt närvarande i ens huvud.” De andra 
modulationerna krävde också mindre nivåjusteringar.  
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Efter diskussionerna i experiment 5 framkom att ljuden som hade justerats upplevdes mer 
balanserade och inte stack ut ljudnivåmässigt i förhållande till originalinspelningarna. Det 
fanns dock fortfarande behov av att justera ljudnivån och att förbättra intoningen så att det 
inte blev alltför tydligt när modulationerna startade.  
 
Ingen av användarna verkade lägga märke till modifikation 3, möjligtvis var den för lik 
modifikation 2. Det är också möjligt att användarna fokuserade på sitt jobb och därmed inte 
lyssnade på ljuden särskilt noggrant. En av användarna tyckte särskilt om modulation 2. ”Den 
delen när den kom då var det mer som att det på något sätt var lite lugnande, lite mer 
harmoniserande. Det hjälpte till att ta bort resten. När den delen avtog så var man 
fortfarande kvar i den på något sätt.” Alla gillade modifikation 1 (vågrörelsen/andningen). De 
upplevde den behaglig och lugnande. ”Jag tyckte att det här bruset var väldigt skönt, det var 
nästan som havet.” Det bestämdes dock att den behövde bli ännu mer tydlig och distinkt. 
Därför samplades vitt brus som genomgick samma designprocess som den första versionen av 
modulation 1. Nu lät modulationen mer som vind och blev tydligare och lättare att urskilja 
utan att bli för obehaglig att lyssna på.  
 
Tvärvetenskaplig: Forskarna deltog under sessionerna och utgjorde en del av sammanhanget 
och därmed tolkades alla händelser och reaktioner från alla perspektiven samtidigt. Detta gav 
upphov till insikten att experimentsituationen behövde ändras inför nästa test. Ljudstudion där 
testerna utfördes var extremt dämpad, när ljudmiljötestet startades förändrades ljudmiljön 
drastiskt. Vid följande tester skulle därför originalinspelningen och filmen spelas upp när 
användarna kom in i ljudstudion. Detta för att den designade ljudmiljön skulle fungera som 
enda referenspunkt.  
 
 

Utvärderingsfas  
Under utvärderingsfasen genomfördes två arbetsmiljöstudier där användarna fick utvärdera de 
designade ljudmiljöerna vid gruppdiskussioner efter att ha utfört egenvalda arbetsuppgifter.   
 
I experiment 6, den första arbetsmiljöstudien, deltog en arbetsmiljöexpert. Denne arbetade 
som konsult med kompetens inom förändringen från öppet kontorslandskap mot 
aktivitetsbaserat kontor. Studien genomfördes i de första två delarna på samma sätt som i 
experiment 5, dock tillfördes nu en tredje slutgiltig del för att ytterligare trigga en diskussion. 
I den tredje delen fick användaren höra varje modulering både med och utan 
originalljudmiljön och därefter beskriva hur modulationerna upplevdes samt vilken 
arbetssituation användaren ansåg att modulationen var lämplig för.  
 
I den sista arbetsmiljöstudien, experimentet 7, deltog tre personer. Två av användarna 
arbetade med arbetsmiljöer, en som projektledare och en som utvecklingschef. Båda med 
fokus på utveckling av aktivitetsbaserade kontor. Den tredje användaren jobbade i 
aktivitetsbaserat kontor. Testerna genomfördes på samma sätt som föregående experiment.  
 
 

Reflektioner kring utvärderingsfas 
Tvärvetenskapligt: Experimentmetoden förändrades och ett nytt moment lades till, ett 
förfaringsätt vanligt inom användningscentrerade metoder där en stark koppling till kontexten 
är av vikt. Däremot inte så vanligt i lyssningstestsituationer då man ofta försöker få så 
jämförbara resultat som möjligt.  



 

 18

 
Användarcentrerat: Användaren i experiment 6 beskrev sig själv som mycket ljudkänslig, 
vilket i sammanhanget både var väldigt relevant men samtidigt kunde innebära 
komplikationer då det var oklart innan testets utförande hur väl ljudkonceptet skulle fungera. 
Samtidigt är det viktigt att utvärdera hur alla typer av slutanvändare kan tänkas uppfatta 
ljuddesignen.  Användarna från experiment 7 var också lämpliga då de hade lång erfarenhet 
från olika typer av kontorsmiljöer, alla arbetade i aktivitetsbaserade kontor och befann sig på 
kontoret 80-95% av arbetstiden.  
 
Kontextbaserat:  
Användaren i experiment 6 kommenterade modulation 1 (koncentration) på följande sätt: 
”Den första, jag kunde inte säga om det var bara ett fläktljud eller om det var brus från hav. 
Det skulle jag kunna ha när jag sitter och skriver och är helt själv.” Modulation 2 
(kreativitet) upplevde användaren som negativ eftersom den tog för mycket plats i ljudmiljön: 
”När det var två var det för mycket [ljud]” 
 
Den tredje modulationen 3 (samarbete) upplevdes mest positiv: ”Nummer tre gjorde jobbet 
bättre för mig genom att addera till det ljudet så minimerades det andra. Jag skulle nog vilja 
ha det ljudet då när jag ska koncentrera mig, skriva, fokusera. Det skulle nog hjälpa mig att 
få bort pratljud från kollegor. Det tror jag. Då skulle jag kunna komma in i det, ett flow, så 
jag kan sitta och skriva, tänka, skriva.” 
 
Användarna i experiment 7 upplevde dock att testmiljön skiljde sig från deras egna 
kontorsmiljö eftersom de bedömde att den allmänna ljudnivån under experimentet var mycket 
starkare än i deras kontorsmiljö. De ansåg också att ljuden inte var tydligt kopplade till 
kontexten vilket i det här fallet innebär den utförda arbetsuppgiften samt arbetsmiljön de 
vanligtvis befann sig i: ”Jättemycket högre. Stundtals.” Samtidigt beskrev de att ljudmiljön 
på deras egna kontor var för tyst: ”Jag upplever ljudmiljön för tyst. Tycker inte att det känns 
bekvämt. Det blir väldigt markant vad man säger när man pratar i telefon. Det är för dålig 
puls på kontoret, vilket blir tråkigt.” De beskrev att de reagerade när modulationerna startade 
och att det störde dem: ”Jag reagerade på uppstart.” ”Den där musiken, där, nu kommer det 
någonting säkert som jag måste vara beredd på.”  
 
Modulation 1 upplevdes av två av användarna som neutral: ”Ja själva ljudet i sig har jag 
inget problem med. Jag hade kunnat jobba med det ljudet.”  ”Sitter man själv, är fläkten ett 
bättre ljud. Om man ska välja ett ljud.” En användare gillade inte modulationen: ”Jag 
gillade inte ljudet av själva fläkten. Jag gillade inte när jag lyssnade. Jag gillade inte känslan 
av det.”  
 
Om modulation 2 och 3 sa användarna följande: ”Musiken var mer lite överraskande på 
något vis. Den störde lite mer när den väl kom.” ”Den första var lugnare och mer spa-likt.” 
”Plingeplonget skulle jag inte sitta och jobba i. Plingmusiken skulle man kunna ha i ett 
projektmöte, det skulle kunna vara ganska trevligt. Ett arbetsmöte. Gemensamt arbete, då är 
den inget problem. Vid koncentrationsarbete är den ett stort problem.”  
 
Om ljuden passar beror på kulturen på kontoret. På ett av kontoren var båda ljuden möjliga. 
Fläktljudet ansågs vara ”lite trevligt om man jobbade själv” och ”Musiken skulle ut i lobbyn.” 
På det andra kontoret däremot, ansågs det omöjligt: ”Jag skulle inte kunna placera dem 
någonstans, någon skulle ju få panik till slut. Möjligtvis där man fikar och äter. Där skulle det 
vara trevligt med musik. Det finns inte utrymmer för något ljud alls om man sitter 20-25 
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personer och ska koncentrera sig. Andra ljud som inte kommer till följd av själva arbetet är 
nog helt uteslutet. Du får inte avvika. Du ska ta hänsyn till alla.”  
 
Slutligen kan det konstateras att modulationerna uppfattades olika och att det är svårt att i en 
simulerad miljö förutsäga hur en ljuddesign kommer att uppfattas i en verklig miljö. Detta 
liknar de problem som vanliga användbarhetstester lider av inom HCI (Rogers et al. 2007). En 
simulerad miljö ger däremot möjligheten att kunna experimentera med ljuddesignen på ett 
enklare och flexiblare sätt än i ett fältexperiment. Den simulerade miljön har också fördelen 
av att testsituationen kunde kontrolleras och hela ljudmiljön i praktiken kunde vara likadan.  

 

Sammanfattning av reflektioner från laboratorietester  
I laboratorietesterna påvisas det tvärvetenskapliga perspektivet genom att metoder och teorier 
hemmahörande inom informatiken kombineras med metoder och teorier relaterade till 
ljuddesign och ljudstudier. Akustisk design och RTD har sammankopplats med teorier om 
vårt hörande. I laboratorietesterna var syftet att undersöka hur en digital skapad ljudmiljö 
upplevdes av användarna. Vid designen av ljudmiljön behandlades ljudet som ett positivt 
designelement, där ljudmiljön som skapades genom interaktion mellan ett visuellt tillfört 
stimuli och ett audiellt stimuli skulle interagera med båda sinnena. Den designade ljudmiljön 
används som ett exempel på hur det är möjligt att addera och lyfta fram kvalitativa ljud. 
Laboratorietesternas utförande är baserat på RTD, då idéutformningen och en iterativ process 
hela tiden syftade till att ta fram den ”rätta saken”. Vilket var en bättre lämpad 
behovsanpassad ljudmiljö. Slutresultatet i den här fasen ledde till att identifiering av 
tillkortakommanden i aktuella metoder för ljuddesign, då en kombination av metoder var 
nödvändig för att kunna utföra studien. Det var helt enkelt inte möjligt att på förhand veta hur 
ljuden testas eller testsituationen skulle utformas. Det fanns ingen utprovad och validerad 
metod som kunde användas och därför behövdes ett tvärdisciplinärt förfaringssätt. 
Laboratorietesterna gav även implikationer på ny teknik som behövde utformas för att kunna 
testa ljuddesignkonceptet i verklig miljö, prototyper för att generera en behovsanpassad, 
personlig och dynamisk ljudmiljö.  
 
Att testerna var användningscentrerade demonstreras då ljudmiljön utformades i enlighet med 
Schaeffer’s teori om ljudperception och lyssningslägen. Där användaren är mottagare av ljud. 
Vid designen av ljudmiljön var målet att få lyssnaren att hamna i hörandeläge, det 
lyssningsläge där användaren passivt tar in ljud utan att försöka lyssna eller förstå.  
 
Laboratorietesterna var kontextbaserade då designen av ljuden som användes för att skapa 
den digitala ljudmiljön grundades i Ampoux’s teori om sändarperspektiv. Ljuden som togs 
fram var bakgrundsljud, då de präglades av kontinuitet och varaktighet. De uppfattades som 
en kontinuerlig ström av ljud. Ljuden bildade tillsammans med den befintliga ljudmiljön en 
dynamisk behovsanpassad ambiens. Som kom att bli platsens särskiljande karaktär under 
testet.  

 

Implementering i kontorsmiljö 
Baserat på resultaten i laboratorieexperimenten utfördes tester av ljuddesignkonceptet i en 
aktivitetsbaserad arbetsmiljö på Volvos huvudkontor. Följande faser genomfördes: 

‐ En ljuddesignsfas där nya ljud genererades utifrån resultat och analyser av de tidigare 
experimenten.   

‐ En prototyputvecklingsfas där interface och en fysisk prototyp sammanställdes.  
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‐ En pilotstudie där prototypen och ljuddesignen testades av kontorspersonal. 
‐ Ett fältexperiment i vilket ljuddesignkonceptet testades och utvärderades med hjälp av 

kontorspersonal.  

Ljuddesignfas 
Ljuddesignen i denna del utgick från samma grundtanke som tidigare då ljudmiljöer som 
redan fanns på kontoren i fråga samplades. Dessa omarbetades också genom att nya 
ljudtexturer infogades, t.ex. filtrerat brus i vilket en långsam vågrörelse som påminde om 
andning kunde urskiljas. De två huvudsakliga syftena med ljuddesignen var dels att ha 
uppmärksamhets-maskerande effekter på omgivande samtal och bakgrundsbrus och dels att 
vara kongruent med verksamhet som pågår i ett kontorslandskap. 
Två ljudkoncept skapades; ett för individuellt, koncentrerat arbete och ett för kollaborativ, 
kreativt arbete. Ljudkoncepten är dynamiska moduleringar, vilket innebär att de är funktioner 
som tar ljudegenskaperna från den omgivande ljudmiljön. Förändringar i ljudmiljön 
registrerades med en mikrofon och därmed förändrades ljudens karaktär. För den individuella 
ljudmiljön placerades högtalarna nära huvudet på användaren att skapa en ljudmiljö lokal nog 
att endast påverka användaren. För den kollaborativa ljudmiljön behövde högtalarna placeras i 
hörnen av det kollaborativa utrymmet, som var ett mötesrum. 
 
Det första designkonceptet för koncentrerat enskilt arbete genererades för att skapa en 
ljudatmosfär som upplevdes som rumsligt avgränsande, lugnande och som skulle hjälpa 
användaren att rikta uppmärksamheten in mot sig själv och sitt eget medvetande. Detta 
utfördes genom utforskandet av statiska sekvenser i form av framväxande ljudhändelser, 
dynamiska förlopp och klangvariationer. 
 
Det andra ljuddesignkonceptet, för kollaboration och kreativitet, designades för att skapa en 
ljudbild som gav upplevelsen av rymd, rörelse, och ljud som uppkom slumpmässigt, för att 
öppna upp sinnena och stimulera till kreativitet. För att kunna uppnå detta designades dessa 
ljud som sekvenser med en subtil diskursiv rörelse som sakta utvecklades tonlägesmässigt och 
klangfärgsmässigt.  
 

Reflektioner ljuddesignfas 
Användningscentrerad: För vart och ett av dessa koncept genererades två ljud (S1 och S2) för 
koncentrerat enskilt arbete, och två för underlättande av kreativt arbete (S3 och S4). Ett femte 
ljud var ett ”placebo”, en inspelning av bakgrundsbrus i ett tomt kontor, som skapade en 
statisk bakgrundsambiens relaterad till rummet istället för potentiella aktiviteter. Det var så 
nära det var möjligt att komma ett ”sockerpiller" som används i medicinska experiment, 
eftersom inget ljud alls från högtalarna skulle vara alltför uppenbart.  
 
Ljuddesignen utformades för att hjälpa användare att uppnå och stanna i hörande och 
vardagslyssningsläge eller ”flytande lyssningsläge” för att hjälpa dem att fokusera bättre på 
sina arbetsuppgifter. För att uppnå detta, behövdes oönskade samtal kamoufleras genom 
maskering för att därmed skapa vad en ”sonisk mikromiljö” som lyssnaren fokuserar på vilket 
gör andra ljud avlägsna eller sekundära.  
 
Tvärvetenskaplig: Olika tekniker testades och utvärderades för att skapa en lämplig 
mikromiljö. Detta krävde ett subtilt arbete med den befintliga ljudmiljön, såsom manipulering 
av tids- och rumsaspekter i ljudmiljön samt införande av nya ljud för att ta fram en lämplig 
inramning. Målet var att skapa en mikromiljö där ljuden inte krävde någon specifik 
uppmärksamhet, men som tillhandahöll en så ”naturlig” miljö som möjligt i relation till den 
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omgivande kontexten och de uppgifter som skulle utföras. Detta uppnåddes genom att 
komponera ljuden så legato som möjligt. Schlittmeier och Hellbrück (2009) visade i en studie 
att legato (dvs musiken upplevs som en kontinuerlig ljudström som kännetecknas av få 
dynamiska och spektrala variationer) påverkade kognitiv förmåga mindre än musik med 
tydliga temporala och spektrala förändringar som skapar upplevelsen av stora förändringar i 
takt och volym.  
 Ljuden behövde också vara tillräckligt abstrakta (icke-musikaliska) för att så få som möjligt 
skulle känna igen dem, analysera dem eller bedöma den baserat på musiksmak. I en studie 
(Smith, Stephan, och Parker 2004) undersöktes hur lätt det är att lära sig olika ljudtyper, man 
fann att abstrakta ljud var mycket svårare att lära sig och komma ihåg än både tal och 
gestaltande ljud.  
 
En motsägelsefull förutsättning definierar därför den typ av tillsatta ljud som skulle designas: 
å ena sidan skulle de vara ”uppenbara” nog för att inte attrahera långvarig uppmärksamhet 
och å andra sidan skulle de inte kunna identifieras då detta kan leda till fokuserad 
uppmärksamhet. Ljuden var utformade för att smälta in i den omgivande ljudmiljön och 
uppfattas som en kontinuerlig ström av likartade ljud, och därmed affordera hörande-läge och 
i slutändan vardagslyssnade. 
 
Kontextbaserad: Konceptet designades med intentionen att väva samman den lokala 
ljudmiljön med den tillsatta och därmed generera en inbäddande men fortfarande 
halvtransparent ljudbubbla. Detta skulle göra det möjligt för användaren att välja vad den 
skulle fokusera på när så är nödvändigt, ljudet i ljudbubblan eller den omgivande ljudmiljön. 

Prototypdesign 
För att testa ljuddesignkoncept konstruerades två prototyper som kunde spela upp ljud och 
förändra ljuden i realtid. 
 
Implementeringen av prototyperna skulle ske i ett aktivitetsbaserat kontor på IT-avdelningen 
på en stor tillverkningsindustri i Västsverige. Eftersom en plats fysiska utformning definierar 
vilken ljudmiljö som bildas där och därmed hur prototyperna skulle designas utfördes en tre 
dagars observation av kontoret.  
 
Prototyp 1 bestod av två högtalare som fixerades med hjälp av vajrar som fästes i taket. 
Fixeringen innebar att högtalarnas höjd och vinkel inte förändrades allt för mycket. Om någon 
stötte till högtalarna återgick de till samma läge efter en stund. Högtalarkablar fästes vid 
vajern och drogs upp i taket där en förstärkare hade placerats. Syftet med placeringen var att 
göra förstärkaren svår att nå, för att inte någon skulle ändra volymen på förstärkaren. Det 
visade sig dock efter några dagars utprovning att vajerlösningen inte fungerade i alla 
kontorslandskap då möjligheten att fästa vajrarna var begränsad vilket resulterade i att 
högtalarna hamnade med ett mellanrum på ungefär en meter. Vajrarna var dessutom svåra att 
fixera och rörde sig således för mycket. En omkonstruktion av prototypen blev därför 
nödvändig. En ny variant av prototypen (se Bilaga 1) togs fram där en ombyggd kontorsstol 
utgjorde grunden. Högtalare fästes på huvudstödet på två stänger riktade framåt; detta gjorde 
det möjligt att flytta högtalarna horisontellt och i viss mån ändra lyssningspositionen. 
 
Prototyp 2 bestod av fyra högtalare som fästes i taket med vajrar i varje hörn av ett 
mötesrum. En bärbar dator och ett externt ljudkort med förmågan att dirigera fyra kanaler, en 
för varje högtalare, var anslutna till högtalarna. Gränssnittet var identiskt för båda 
prototyperna. Vid fältförsöken brukades alla ljuddesigner i båda prototyperna, för att 
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undersöka om typen av aktivitet användarna ägnade sig åt hade någon betydelse för vilket ljud 
som valdes.  
 

Reflektioner prototypdesign  
Användningscentrerat: Då högtalarna var placerade tätt intill huvudet, kan den resulterande 
effekten bäst beskrivas som förnimmelsen av en inkapslande ljudbubbla. En bärbar dator som 
var ansluten till högtalarna reglerade alla ljudande händelser, loggade vilka ljudfiler 
användarna valde samt all speltid. Eftersom syftet var att undersöka hur tillsatt ljud i ett 
kontorslandskap uppfattas var det inte möjligt för användarna att stänga av ljudet helt. 
Prototypen innehöll också en mikrofon som registrerade amplitudförändringar som påverkade 
hur ljuden bearbetades i den bärbara datorn. 
 
Kontextbaserat: Prototyp 1 placerades vid ett bord med plats för tio personer. Arbetssättet vid 
bordet präglades av en spontanitet eftersom det framförallt var en plats där folk hamnade av 
en slump, om inte platsen man ville ha var ledig eller i vissa fall då man väntade på ett möte 
som skulle ske i ett av de tre konferensrummen som var belägna strax bakom bordet. Vid 
bordet arbetade personalen både individuellt och i grupp. Närområdet var en naturlig 
samlingsplats för spontana möten och konversationer då en trappuppgång och ingången till 
personalens matsalsyta låg i nära anslutning. Bordet beskrevs som en plats som man 
framförallt hamnade vid om man inte hann få en bra plats på morgonen och hade en generellt 
stökigare ljudmiljö än andra delar av kontoret. Prototyp två placerades i ett av mötesrummen 
bakom ovan nämnda bord. Det var ett välanvänt konferensrum med ett stort bord och stolar. 
Rummet rymde ungefär för 10-15 personer, och var utrustat med en white board och 
projektorer. 
 
Ljuden modulerades också om för att den digitala ljudmiljön skulle bli platsspecifik och 
korrelera med rummets dominerande frekvenser.  
 
Tvärvetenskapligt:  
Vid framtagandet av prototypen lades vikt vid att iterativt testa och omarbeta designen genom 
att kritisera konstruktionslösningen. Den första konstruktionen var inte tillräckligt 
kontextanpassad och ur en ljuddesignmässig synpunkt visade det sig att den reviderade 
prototypen framkallade en mer immersiv ljudmiljö.  

 

Gränssnittsdesign 
För att kunna undersöka huruvida den designade ljudmiljön fungerade in situ behövdes ett 
flexibelt och lättförståeligt gränssnitt (Bilaga 2) som inte krävde för mycket inlärning. 
Gränssnittet utvecklades i programmeringsmiljön Puredata. Gränssnittet skulle brukas för att 
användaren skulle kunna välja ljudmodulation och volym. Användarna konfronterades med 
ett mycket enkelt fönster som innehöll fem rutor märkta A-E, där det var möjligt att välja 
olika ljudmiljöer och att justera amplitudnivå.  

 
Vilket ljud som spelades, hur länge det spelades och vid vilken ljudnivå det spelades var 
interaktioner som var intressanta att undersöka. Dessa loggades därför. Vad användaren 
spelade för ljud var intressant då det genom jämförelser med enkäten blev möjligt att 
undersöka om användaren lyssnade på ljud som hade designats för att stimulera kreativitet 
eller koncentration när den utförde sina arbetsuppgifter. Användare fick beskriva sin 
arbetsuppgift och värdera på två skalor graderade mellan 1-10, där ett var väldigt lite och 10 
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väldigt mycket, hur mycket kreativitet samt hur mycket koncentration uppgiften krävde. Vid 
analys kunde därför undersökas om ljuddesigntanken för aktivitet överensstämde med vilken 
typ av ljud användarna lyssnade på. Det blev också möjligt att undersöka om något ljud var 
mer omtyckt.  
 
Hur länge ett ljud spelades var viktigt att veta då vi kan anta att ett ljud som spelas under 
längre tid gav upphov till att användaren jobbade under tiden den lyssnade och ett ljud som 
spelades under väldigt kort tid inte nödvändigtvis innebar att lyssnaren jobbade alls under 
lyssningen på det ljudet. Förhoppningen var att längre lyssning skulle genera, om användaren 
jobbade under tiden, en annan form av lyssning där ljudet som spelades skulle uppfattas som 
bakgrundsljud så som prototypen är tänkt att användas. Ljuden var designade för att 
användaren efter en tids användning inte skulle lyssna aktivt, utan snarare använda ljudet som 
ett stöd för att kunna skärma av omgivningen.  De fem ljuden som kunde lyssnas på var 
ljudfiler med en längd av 15 minuter vardera, ljudfilerna loopades utan att lyssnaren märkte 
att de startade om.  
 

Reflektioner gränssnittdesign   
Kontextbaserad: Eftersom ljudet skulle vara föränderligt i förhållande till rummet och spegla 
ljudande händelser i näromgivningen valdes parametern amplitud ut som en faktor som skulle 
förändra ljudåtergivningen i prototypen. Amplitudförändringar i närmiljön påverkade tempo 
och panorering. Detta skedde genom att de amplitudinella förändringar i närmiljön som 
mikrofonen registrerade tillämpades för att styra hur mycket tempot ökade eller minskade 
samt hur mycket och hur snabbt ljudet skulle panoreras i högtalarna. En vanlig ljudtrycksnivå 
i kontorslandskap är runt 50dB (Venetjoki, Kaarlela-Tuomaala, Keskinen, & Hongisto,  
2006). Enligt Arbetsmiljöverkets skrivelse om buller AFS 2005:16, har lokaler med en 
ljudtrycksnivå på 50 dB en god taluppfattbarhet. Därför valdes att ställa gränsen för när 
interfacet skulle reagera och förändra tempo och panorering vid 50 dB. Detta för att en ökad 
ljudtrycksnivå antogs vara förenat med aktiviteter i miljön som t.ex. kollegor som rörde sig i 
närområdet eller samtal.  
 
Användarcentrerad: Användarna kunde själva reglera ljudtrycket i högtalarna, dock inte till 
den grad att prototypen inte spelade något ljud alls. När en lyssnings-session startades utsattes 
alla brukare för samma ljudtrycksnivå, de fick själva ställa in den nivå som passade dem.  
 
Tvärvetenskaplig: När interfacet testades inom forskagruppen uppmärksammades ett 
designproblem vilket kunde få konsekvenser för användarvänligheten. Forskaren med 
bakgrund inom informatik påpekade att interfacet hade valbara menyer där 
uppspelningsparametrar som påverkade ljudmiljön kunde påverkas. Något som författaren 
med bakgrund i ljuddesign inte hade reflekterat över. Eftersom en behovsanpassad ljudmiljö 
utifrån ett ljuddesignperspektiv ska kunna förändras. Detta hade dock kunnat påverka 
experimentets validitet negativt. Det infördes därför designrestriktioner, som kan härledas till 
Normans sex designprinciper för att begränsa användarens möjliga interaktion med interfacet 
(Norman, 2013).  
 
 
 

Pilotstudie 
Före fältexperimentet genomfördes en pilotstudie under 8 dagar där användare av prototypen 
utförde självvalda arbetsuppgifter medan de använde den individuella prototypen. Vilket av 5 
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de ljuden användarna spelade, vid vilken tidpunkt och hur länge de spelades, liksom vilken 
amplitudnivå användaren valde loggades.  
 
Efter studien fick användarna besvara en enkät (Bilaga 3) som inleddes med bakgrundsfrågor 
om kön och ålder och eventuell hörselkänslighet. De fick därefter på en 5-gradig skala 
uppskatta sin ljudkänslighet. De fick även med egna ord beskriva vilken typ av arbetsuppgift 
de hade utfört samt markera på två 10-gradiga skalor hur mycket koncentration respektive 
kreativitet de upplevde att arbetsuppgiften krävde. Vidare fick de med egna ord beskriva hur 
de upplevde ljuden, varför de valde att lyssna på ljudet de lyssnade längst på och uppge vilket 
ljud de gillade mest.  
 
För att få en bättre förståelse för hur användarna upplevde den designade ljudmiljön fick de i 
enkäten också utvärdera ljuden med hjälp av en undersökningsmodell av (Axelsson, Nilsson 
och Berglund 2010). Denna baseras på flera tidigare projekt som genomförts sedan 1980-talet 
på jakt efter relevanta kriterier för bedömning av en ljudmiljö. Användarna presenterades för 
fyra motsatskriterier. Varje kriterium bestod av ett positivt och ett negativt beskrivande ord. 
Det fanns därför åtta påståenden om ljudmiljön (behagligt / obehagligt, händelserikt / 
händelselöst, lugnt / kaotiskt, spännande / monotont). Varje användare fick med hjälp av en 
fem-gradig skala, där ett innebar att användaren helt tog avstånd ifrån och fem innebar att 
användaren instämde helt, besvara hur väl de ansåg att varje påstående motsvarade deras 
ljudmiljöupplevelse.  
 
Användarna fick därefter besvara hur de upplevde att den designade ljudmiljön uppfattades i 
förhållande till den vanliga ljudmiljön på kontoret. Detta gjordes genom att markera ett av 
följande påståendealternativ. Bättre, sämre eller ingen skillnad. Avslutningsvis ombads 
användarna med egna ord förklara och motivera sina val.  
 

Reflektioner pilotstudie 
I pilottestet, medverkade 16 användare; 12 män och 4 kvinnor. Åldern varierade från 25 till 53 
med ett medelvärde på 37,1. Kortast genomförandetid var 2,2 minuter och den längsta 89 
minuter. 
Efter utvärdering av pilottestet framkom att prototypens interface skulle skapa en ny slumpvis 
uppspelningsordning av ljudfilerna för varje användare. Detta var den största förändringen 
och viktig eftersom ordningen på ljuden i prototypens gränssnitt potentiellt kunde påverka hur 
ljuden uppfattades och vilka ljud som föredrogs.  
 
Användarcentrerad: Efter analys av loggfilerna blev det tydligt att det var för små skillnader 
nivåmässigt vid varje knapptryck för volymjustering. Användarna spenderade för mycket tid 
med att justera volymen för att kunna lägga tillräckligt fokus på sin arbetsuppgift. Därför 
designades interfacet om igen, och ett skjutreglage (”slider”) användes istället för knappar för 
att justera volymen.  
 
Tvärvetenskaplig: Några av frågorna formulerades också om då några av användarna ansåg 
att de var otydliga. Vid formuleringen av frågorna antogs en holistisk approach eftersom alla 
forskare bidrog till att perspektiv från informatik, perceptionspsykologi, arkitektur och 
ljuddesign bäddades in i studiedesignen.  
 
Kontextbaserat: Ett observationsschema ( 
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Bilaga 4) upprättades för att lättare kunna jämföra observationer med loggfiler och enkäten. 
Revideringen innebar att observationsschemat spaltades upp vilket innebar en snabbare och 

enklare process vid notering av händelser. Det reviderade observationsschemat innehöll nu 
två spalter där observerade ljudande eller visuella externa händelser noterades, samt vilka 
reaktioner eller åtgärder dessa gav upphov till hos användaren. Spalterna gav möjlighet att lätt 
föra in tidsangivelser för varje händelse. 
 

Datum: 
 

Observation ljudmiljö 
enskild arbetsplats 

Observerad:  
 

Ljudk
älla 

Tid  Omgivning  Testperson 

Ljud A 
B 
C 
D 
E 

  Beskrivning vad som händer i 
omgivningen runtomkring, t.ex. 
allmän ljudnivå, antal personer, 
pratas det mycket, andra 
störningsmoment  

Beskrivning av vad personen gör, t.ex. skriver 
intensivt på tangentbordet, lutar sig tillbaka 
och tänker, tittar sig oroligt runt, pratar i 
telefon/smsar, om reagerar på något speciellt 
+ 
beskrivning av hur personen verkar: lugn, 
koncentrerad, distraherad, immersed, stressad, 
orolig,… 
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Fältexperiment 
Rekryteringsunderlaget för fältexperiment var personalen på kontoret, som inte deltog i 
pilotstudien. Alla andra bjöds in och de som ville deltaga fick möjlighet att göra detta. 
Användarna var fria att välja hur länge de ville använda prototypen men uppmanades att 
arbeta i den minst 30 minuter. Alla användare observerades och de hade också möjlighet att 
läsa igenom observationsprotokollet att kommentera och reda ut eventuella missförstånd. 
Observationerna, enkätsvaren och loggfilerna från interfacet hade syftet att komplettera 
varandra och jämföras för att kunna skapa en rikare och mer fyllig empiri att analysera.   
 
 Två personer rekryterades att använda prototypen under en hel arbetsdag, och dessa 
experiment-tillfällen följdes upp med kompletterande semistrukturerade intervjuer. Under 
intervjuerna ställdes frågor om hur användarna kände sig under dagen, om de uppfattade 
ljuden annorlunda någon gång under dagen, varför de valde ljuden och förslag på 
förbättringar av prototypen eller ljuddesignen.  
 
Användarna av den kollaborativa prototypen rekryterades på ett liknande sätt, men alla var 
tvungna att acceptera att ha ljudmiljön igång under mötet. De uppmuntrades att bruka 
prototypen under hela mötet, företrädesvis åtminstone 30 minuter. Alla användare ombads att 
fylla i enkäten. Observation i mötesrummet var inte tillåtet på grund av mötessekretess. 
 

Reflektioner fältexperiment 
I fältexperimentet testade 43 användare prototypen för individuellt arbete. 12 var kvinnor och 
31 var män, vilket också speglar könsfördelningen på kontoret. Användarna varierade i ålder 
från 24 till 58 med ett medelvärde på 38,7. En person angav att den inte hade en fullt 
fungerande hörsel. Användarna genomförde administrativt arbete såsom budgetplanering, 
kravanalys, IT-stöd, programmering av intranät och e-postkonversationer. Den kortaste 
testperioden var 24 minuter och den längsta var 5 timmar och 59 minuter.  
 
Tvärvetenskaplig: När fältexperimentet utvecklades och utfördes lades stor vikt vid ljudets 
funktion för att stödja verksamheter, och därmed kontextualisera ljudet för att ljudmiljön 
skulle vara så behovsanpassad som möjligt. Vilket poängteras inom akustisk design. Vidare 
står metoden för utförandet att finna inom RTD. Design av en behovsanpassad ljudmiljö i ett 
kontorslandskap är att betrakta som ett Wicked problem. Detta eftersom ljudmiljön 
konstitueras av tekniska artefakter, interaktion mellan människor, interaktion mellan 
artefakter och människa, samt interaktion mellan artefakter. De människor som befinner sig i 
kontoret har kontrasterande behov, dessa kan vara individuella eller relaterade till en grupp. 
Ljudmiljön bedöms och uppfattas subjektivt beroende på vilka behov som ska fyllas, aktuell 
sinnesstämning och typ av aktivitet som ska utföras. RTD möjliggör således ett sätt att 
försöka tämja problemet. Slutresultatet av den här designprocessen genererade två prototyper 
och en dokumentation av processen.  
 
Användarbaserad: För att den designade ljudmiljön skulle vara anpassad till användarens 
behov designades ljuden för att tillhandahålla affordans för koncentration på arbetsuppgiften 
som användaren skulle utföra.   
 
Kontextbaserad: Samtidigt som det var viktigt att ljuden skulle erbjuda affordans för 
koncentration på arbetsuppgiften, skulle användaren ha möjlighet att själv kunna välja vilken 
information den ville inhämta från den omgivande miljön. Den maskeringsåtgärd som valdes 
kunde alltså inte vara för avskärmande, uppmärksamhetsmaskering var därför det naturliga 
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designvalet när prototypen togs fram. Uppmärksamhetsmaskering syftar till att distrahera från 
omgivande ljudmiljö, istället dölja den helt.  

Sammanfattningsvis kan nämnas att för den kollaborativa prototypen var användardeltagande 
för lågt för att kunna dra några relevanta slutsatser om hur ljudmiljön uppfattades eller 
användes. 38 användare i totalt sex grupper testade prototypen för kollaborativt arbete under 
studien. Endast en grupp med sju användare fyllde i enkäten, dock var alla av dem negativa 
till upplevelsen. Rummet som användes för att testa prototypen var ett mötesrum där de flesta 
möten involverade konferenstelefoner, det verkar ha varit en anledning till att så få ville 
använda prototypen. Majoriteten av de som använde prototypen fyllde inte i, eller lämnade 
heller inte in enkäterna.   

Den individuella prototypen genererade dock relevanta svar: Genom en direkt fråga där 
användarna ombads besvara hur ljudbubblan förändrade deras ljudmiljö, med 
svarsalternativen bättre, likadant eller värre. Svarade 74,4 % bättre, 16,3 % att den inte gjorde 
någon skillnad och 9,3 % svarade att ljudmiljön upplevdes sämre. Majoriteten av användarna 
ansåg alltså att ljudmiljön i bubblan var positivt i jämförelse med den vanliga akustiska 
miljön. De skäl som användarna uppgav var att ljudbubblan tillhandahöll estetiska kvaliteter 
till ljudmiljön och gav stöd åt fokuserad uppmärksamhet genom att maskera oönskade ljud 
och samtidigt möjliggöra inhämtandet av information från omgivningen. Mer utförlig läsning 
om hur användarna utvärderade ljudbubblan och hur de upplevde ljudmiljöerna går att finna i 
Eriksson & Pareto (2016); Eriksson, Pareto & Atienza, (2016 september) och Eriksson, Pareto 
& Atienza, (2016 accepterad).  
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8. Avslutande diskussion 
 

 

När projektet startade fanns det väldigt få liknande undersökningar att förhålla sig till. De 
flesta åtgärder i kontorslandskap är defensiva och inriktade mot att ta bort ljud istället för att 
lägga till ljud som i det här fallet. Processen som har beskrivits i den här uppsatsen har fallit 
sig naturligt och ansatsen har därför hela tiden varit explorativ. Det iterativa förfarandet 
visade sig vara fördelaktigt då det vid ett flertal tillfällen uppkommit problem eller insikter 
som har krävt att studiedesignen eller ljuddesignen behövde ändras. Trots en mycket hög 
kompetens hos de övriga deltagarna, har ingen på förhand kunnat förutse hur koncept-idén 
skulle utföras eller hur utfallet skulle bli i slutändan. Svagheter med processen har framförallt 
varit tidsaspekten, vissa problem har tagit lång tid att lösa eftersom lösningen helt enkelt inte 
stod att finna eftersom vad som var rätt fråga inte heller var helt självklart alla gånger. 
Däremot har processen visat att det är möjligt att utforma ljudmiljöer som är bättre 
behovsanpassade och som uppskattas av användarna. Att jobba tvärvetenskapligt har inneburit 
en metod som är mer användningscentrerad och kontextuellt anpassad. Att kombinera 
laboratoriestudier och fältexperiment har varit en viktig del som har genererat en större 
förståelse för slutanvändarens behov samt en ljuddesignprocess där egna preferenser lättare 
har kunnat sättas åt sidan vid utformandet. Processen har också bidragit med kunskap om hur 
vi förhåller oss till ljudmiljöer, vad vi föredrar är kanske inte alltid vad vi behöver.  
 
Prototypen avsedd för kollaborativt arbete är det svårt att kunna säga något relevant om 
eftersom inte tillräckligt uttömmande resultat gick att få fram. Detta kan bero på att 
prototypen inte skapade en tillräckligt immersiv ljudmiljö. Rummet som användes för att testa 
prototypen var ett mötesrum där de flesta möten involverade konferenstelefoner, det verkar ha 
varit en anledning till att så få ville använda prototypen. Majoriteten av de som använde 
prototypen fyllde inte i, eller lämnade inte in enkäterna. Det var inte heller möjligt att vara 
med och observera i rummet eftersom det i de flesta fall rådde mötessekretess.   
 
Prototypen för enskilt arbete gav emellertid upphov till goda och lovande resultat. Det bör 
dock understrykas att det var en enkel och primitiv prototyp, som varken var särskilt estetisk 
eller ergonomisk att sitta i. Närmare en fjärdedel av de som inte gillade eller tyckte att 
ljudbubblekonceptet gjorde någon skillnad ljudmässigt, uppgav att det främst handlade om att 
prototypen var obekväm att sitta i eller gav möjlighet till att jobba effektivt med flera 
bildskärmar. Prototypen gick inte att flytta mer än två meter eftersom elförsörjning hade fästs 
i taket. Vidare utveckling av prototypen är nödvändig för att den ska kunna vara en tillämpbar 
framtida åtgärd för att hantera ljudmiljöproblematik.   
 
Konceptet behöver undersökas under en längre tid, i fler kontor och med fler deltagare. Det är 
oklart hur användarna skulle uppleva ljudmiljön efter några månaders tid. Ljudfilerna var 
dessutom 15 minuters loopar, förvisso framtagna för att det inte skulle märkas när de startade 
om. Det hade därför varit bättre med en generativ ljuddesign som förändrades över tid. 
Ljuddesignen idag bär tydliga spår av designern och en lösning där prototypen kunde 
interagera mer med omgivningen och därigenom generera ljudmiljöer genom dynamiska 
algoritmer som både påverkade och påverkades av omgivningen skulle vara en naturlig 
progression av projektet. Ett system som fungerade mer som ett kretslopp och därmed är 
föränderligt och receptivt i relation till omgivningen.  

Att anpassa metoder och teorier från användarorienterad systemutveckling till ljuddesign och 
kombinera dessa har visat sig lyckosamt eftersom det holistiska tillvägagångsättet varit ett 
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lämpligt sätt att undersöka och hantera ljudmiljön som ett fenomen samt drivit utvecklingen 
av ett nytt sätt att designa ljudmiljöer.  
 
Ljudmiljön i kontorslandskap är att betrakta som ett Wicked problem och att koppla metoden 
till RTD har visat sig åstadkomma precis vad Zimmerman hävdar, en inramning av ett konkret 
problem och formulering av ett föredraget tillstånd. Ljudmiljöer är tillräckligt personliga och 
behöver bli mer behovsanpassade. Ljuddesignprocessen som har presenterats i den här 
uppsatsen kan dock anses vara ett sätt att tämja problemet, genom att vara 
användningscentrerad, kontextbaserad och tvärvetenskaplig.  
  
I framtida forskning skulle ljudbubblekonceptet kunna vidareutvecklas för att innefatta 
biometrisk data, så att ljudmiljön även kan styras av användarens fysiologiska och 
emotionella tillstånd. Genom att använda teknologier som kan mäta t.ex. puls, 
hudkonduktans, EKG, stress, eller syrenivå i blodet. Användaren låter då ljudmiljösystemet 
läsa av kroppens aktuella tillstånd varpå dessa parametrar påverkar ljudbubblans beteende. 
Detta skulle kunna göra det möjligt att skapa ett ekosystem som styrs både av den yttre 
ljudomgivningen och användarens emotionella och fysiologiska tillstånd. 
 
Sammanfattningsvis har den uppsats presenterat en användarcentrerad, kontextbaserad och 
tvärvetenskaplig ljuddesignmetod för att generera behovsanpassade ljudmiljöer. Metoden är 
uppdelad i två steg. Steg ett innefattar en användningscentrerad studie i laboratorium där en 
kontorsmiljö simulerades audiellt och visuellt. Steg två bestod av ett fältexperiment där 
kontorspersonal använde två prototyper som genererade en digital ljudmiljö framtagen för att 
ge stöd åt fokuserat arbete. Ljuddesignmetoden har tagits fram i ett gemensamt 
tvärvetenskapligt samarbete där metoder och designteorier från informatik har anpassats till 
metoder och teorier inom ljuddesign.  
 
För att kunna behovsanpassa en designad ljudmiljö behöver metoden vara 
användningscentrerad, eftersom design av ljudmiljöer måste ske i samverkan med 
slutanvändaren, och kontextbaserad då ljudmiljöers funktion är att stödja användarens 
aktiviteter. 
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11. Bilaga 2 
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12. Bilaga 3 
 
Tack för att du tar dig tid och deltar i den här studien. Dina synpunkter är helt avgörande för 
vår forskning om ljudmiljön på arbetsplatser. Du kommer nu att få svara på 12 frågor, vilket 
kommer ta ungefär 5 minuter. Uppgifter du lämnar om din person kommer att användas för 
att fastställa om du har gjort testet flera gånger.  Alla uppgifter du lämnar kommer att 
behandlas konfidentiellt.  
 
Namn:       
 
Ålder:      
 
Kön:       
 

Har du en fullt fungerande hörsel?  Ja☐ Nej☐ 
Om du svarade nej, beskriv gärna varför :    
 
       

Hur ljudkänslig är du? Markera med ett kryss i någon av rutorna. 

Väldigt lite känslig  1☐ 2☐ 3☐4☐ 5☐Mycket känslig 

 
Frågorna nedan besvaras när du har genomfört testet 

 
Tid:       
 
Datum:         
 
Vilken typ av arbetsuppgift/arbetsuppgifter har du utfört?    
 
      

       

Hur mycket koncentration krävde din arbetsuppgift?  
Markera med ett kryss i någon av rutorna.  
 

 
Hur mycket kreativitet krävde din arbetsuppgift?  
 

 
 
  

Väldigt lite
koncentration

Väldigt mycket
koncentration

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Väldigt lite
kreativitet

Väldigt mycket
kreativitet
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Hur upplevde du ljuden?      
      

      

       

Vad fick dig att välja just de ljuden du lyssnade på?  
  
      

      

       

Vilket ljud gillade du bäst?  

  A☐ B☐  C☐ D☐ E☐  
 
I vilken utsträckning instämmer du i vart och ett av följande påståenden om hur du 
upplevde ljudet du gillade bäst? Markera ett svarsalternativ för varje rad.  
 

 
 
Hur upplevde du den här ljudmiljön? Bättre, sämre eller upplevde du ingen skillnad 
jämfört med utan de nya ljuden?  
Markera med ett kryss i en ruta.  
 
Bättre ☐  Sämre

 ☐  Ingen skillnad ☐  
Förklara och kommentera gärna ditt val:   

      

      

       

1 2 3 4 5
Behagligt

Kaotiskt

Spännande

Händelselöst

Lugnt och stilla

Obehagligt

Händelserikt

Enformigt

Tar helt 
avstånd ifrån

Tar i stort sett
avstånd ifrån

Varken
eller

Instämmer i
stort sett

Instämmer
helt
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13. Bilaga 4 

Datum: 
 

Observation ljudmiljö 
enskild arbetsplats 

Observerad:  
 

Ljudk
älla 

Tid  Omgivning  Testperson 

Ljud A 
B 
C 
D 
E 

  Beskrivning vad som händer i 
omgivningen runtomkring, t.ex. 
allmän ljudnivå, antal personer, 
pratas det mycket, andra 
störningsmoment  

Beskrivning av vad personen gör, t.ex. skriver 
intensivt på tangentbordet, lutar sig tillbaka 
och tänker, tittar sig oroligt runt, pratar i 
telefon/smsar, om reagerar på något speciellt 
+ 
beskrivning av hur personen verkar: lugn, 
koncentrerad, distraherad, immersed, stressad, 
orolig,… 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


