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Sammanfattning 
Att presentera information eller påverka användarens upplevelser via ljudsättning av 
gränssnitt är lågt prioriterat inom systemutveckling. Design av gränssnitt håller den visuella 
presentationen av information central därtill sammankopplar detta främst med områden som 
exempelvis användbarhet eller funktionell form. Syftet med denna studie har varit att 
undersöka hur ljud påverkar upplevelsen samt hur detta skulle kunna implementeras för att 
förbättra användares upplevelser av internetbaserade gränssnitt. Det vetenskapliga ramverket 
har sammanställts genom ett artikelunderlag vilket genererat en grundläggande 
kategorisering. Detta avsåg koppling till ”Estetik”, ”Sonification”, ”Att ljudsätta 
användardata” samt ”User experience och audio”. Arbetssättet byggde på en 
metodkombination där ett kvantitativt internetbaserat frågeformulär undersökte områden 
inom ramverkets kategorisering samt en kvalitativ ”Think-aloud” undersökning där två 
verksamma systemutvecklare testade en ljudsatt prototyp. Resultatet från den kvalitativa 
undersökningen visade hur ljudsättning initialt inte värdesatts vid interaktion med ett 
gränssnitt samtidigt som prototypens ljudsättning inte upplevdes störande eller negativ. 
Prototypen framkom som ”för” kreativt vinklat vilket återkopplar till ramverkets beskrivning 
gällande två estetiska huvudspår inom webbdesign. Den kvantitativa analysen framställer hur 
användbarhet och ordning värdesatts högre än kreativa upplevelser samt att information i 
gränssnitt inte sågs lämpligt att förmedla via ljud. Slutsatsen inom arbetet ligger vid att 
ljudsättning av gränssnitt genom ett balanserat formspråk och en bibehållen känsla av 
kontroll, kan och bör kopplas till användarens interaktion med gränssnittet. Detta kan trots ett 
viss motstånd användas för att påverka upplevelser, känslor och därtill uppfattad 
användbarhet inom ett system.    !
Nyckelord 
Sonification, Think-aloud, User experience, Gränssnitt och Estetik !!!!!!
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Introduktion 

Gränssnitt är den visuella, grafiska, komponenten vilken slutligen representerar samt 
sammankopplar användaren med ett systems bakomliggande funktioner. Ämnesområdet för 
gränssnittsdesign är tydligt förankrat och fokuserat kring funktionalitet samt användbarhet. 
Detta är inte svårt att relatera till, men då de visuella aspekterna brister påverkas 
systemupplevelsen negativt oberoende av bakgrundskodens perfektion.  !
Internetbaserade gränssnitt innehåller flertalet möjligheter till att skapa interaktiva, eller 
användbara och nyskapande designlösningar. Lavie och Tractinsky (2003) beskriver hur 
estetik påverkar människan och kan tillåtas ta en större plats inom systemdesign samt MDI (s. 
270-271). Trots detta har riktlinjer kring design av gränssnitt huvudsakligen vinklats mot 
användbarhet och funktionalitet. Lavie och Tractinsky (2003) framställer två perspektiv 
gällande formgivning av internetbaserade gränssnitt: klassiskt eller kreativt. Författarna 
beskriver hur huvudspåren skiljer sig åt samt att fördelar kan uppstå då design håller en 
jämnvikt mellan formspråken (s. 287-288). Det visuella fältet har tillåtits dominera synsätten 
kring en lämplig gränssnittsdesign och metoder, vilket har motverkat en naturlighet till 
presentation av data via andra sinnen än synen.  !
Att skapa gränssnitt där traditionella teorier sammanförts med mer konstnärliga och lekfulla 
element bör kunna användas för att attrahera fler av våra sinnen. Människans huvudsakliga 
kommunikation sker genom ljud, därtill hörseln. Därför framstår det som relativt underligt att 
vårt vanligaste sätt till att förmedla information tillsynes uteslutits och mestadels upplevs 
negativt vid interaktion med exempelvis ett internetbaserade gränssnitt.  !
Degara, Hunt och Hermann (2015) beskriver hur information kan förmedlas via ljud inom 
området för ”sonification” (s. 20-21). Även Carvalho och Pereira (2015) sammankopplar 
upplevelsen av gränssnitt med flera av människans sinnen, samt att ljud kan användas för att 
beröra känslor (s. 290-292). Detta skapar belägg för att upplevelser av gränssnitt kan 
påverkas och styras genom impulser genererade likt audiell, visuell eller taktil information. 
Detta är ytterligare något som Tajadura-Jiménez et al. (2014) undersökt genom att 
sammankoppla ljud med upplevelsen av fysiska produkter inom gränssnitt (s. 199-202).  !
Att implementera ljudsättning som en betydande del inom modern gränssnittsdesign antas 
vara ett relativt enkelt steg. Degara, Hunt och Hermann (2015) påpekar att datorer fysiskt 
omformats och att dessa nu är vanligt förekommande i samhället (s. 20-21). Den tekniska 
utvecklingen med vardagslivets kraftfulla mobila enheter, datorer, ”surfplattor” och ”touch 
screens” har medfört möjligheter för de som ser dessa, att utveckla ljudsättning av gränssnitt 
till en positivt del inom användbarhet och ”User experience” design. Detta för att skapa nya 
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dimensioner, interaktionsmodeller och därtill underlätta känslan av en naturligare 
sammankoppling med de datoriserade systemen.  !
Pauletto, Cambridge och Susini (2016) påpekar att ett motstånd till ljudsättning av gränssnitt 
finns (s. 1-3). Denna studie har vinklats till undersöka vad moderna användare och 
yrkesverksamma verkligen anser om ljudsatta gränssnitt. !
Problemområde 
Ljudsättning finns och upplevs fördelaktigt samt används flitigt för att påverka känslor inom 
områden som exempelvis film, TV,  datorspel, utställningar eller konsumtion. 
Internetbaserade gränssnitt innehåller effektiva och kreativa möjligheter till att utforma 
interaktiva nyskapande upplevelser där flertalet mänskliga sinnen kan attraheras. Detta skapar 
frågetecken varför flertalet användare ändå anser att upplevelser samt interaktion med ett 
gränssnitt främst ska ske i tystnad.  !
Syfte 
Att undersöka hur ljud påverkar upplevelsen samt hur detta skulle kunna implementeras för 
att förbättra användares upplevelser av internetbaserade gränssnitt. !
Frågeställningar 
■ Hur påverkar ljud upplevelsen av ett system? 
■ På vilket sätt kan ljudsatta gränssnitt påverkas av situation, användarroller eller 

systemmål? 
■ Varför används ljud inte lika ofta som färger och former i gränssnitt? !

Avgränsning 
Uppsatsens tyngdpunkt kretsar kring hur användares upplevelser av gränssnitt, vilka ej avser 
spel, kan påverkas genom tillförande av ljud.  !
Metod  
Denna studie har utformats via en metodkombination där kvantitativ samt kvalitativt data 
kopplats samman. Denscombe (2009) beskriver hur detta angreppsätt sträcker sig utanför den 
traditionella forskningens ansats och kan bidra med exempelvis en bredare bild och ett nytt 
perspektiv på området samt förbättrad exakthet inom resultatet (s. 149-153). !
En kvantitativ datainsamling utfördes genom att distribuera ett internetbaserat frågeformulär 
med fasta frågor via det sociala mediet ”Facebook”. Att använda fasta frågor kan underlätta 
insamling av kvantitativ data men även i vissa fall påverka den svarande negativt 
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(Denscombe 2009, s. 222). Frågeformuläret utformades för att undersöka användares 
attityder och inställning till ljudsatta gränssnitt. Själva enkäten skapades med hjälp av 
”Google formulär” och spreds i facebooknätverkets sociala flöde samt skickades mer 
specifikt till en Facebookgrupp för programmeringsintresserade, med över 9000 medlemmar 
andra kvartalet år 2016. Detta resulterade i 209 st inlämnade enkäter under tidsspannet 5–13 
maj 2016 då inlämning tilläts från de svarande.  
Denscombe (2009) påpekar att undersökningar via exempelvis diskussionsgrupper på internet 
är lämpliga för att fånga uppfattningar från specialintresserade och återger inte per automatik 
breda eller allmänna åsikter (s. 46-47). För att motverka eventuella missuppfattningar kring 
vad ljudsättning av gränssnitt innebär vinklades studien till att undersöka yrkesverksamma 
systemutvecklare och mer avancerade internetanvändare. Detta på grund av att dessa antogs 
ha en större förförståelse kring helheten av ett gränssnitt och inte endast se till enskilda och i 
detta fall ljudsatta komponenter. Den kvalitativa undersökningen vinklades mot två 
yrkesverksamma systemutvecklare för att finna åsikter från specialister inom datorområdet. 
Detta kompletterade det kvantitativa underlaget som viss del undersökt en något bredare 
gruppering av användare trots att det distribuerats via forum på internet.  
  

Frågeformulär 

Martyn Denscombe (2009) exemplifierar hur ett frågeformulär kan vara uppbyggt kring 
flertalet sätt men där den vetenskapliga substansen härleds ur formulärets möjlighet till: 
insamling av analyserbar data, identisk uppsättning frågor samt från människor direkt 
insamlad information. Dess lämplighet är situationsberoende och kan vara distribuerat via 
Internet eller enligt traditionell postgång (s. 207-208).  
Denscombe (2009) framhåller hur design av enkäter följer vissa rutiner där förutom 
serienummer, etik och praktiska aspekter tagits i anspråk gällande:  

Bakgrundsinformation - Vem utför undersökningen, i vilket syfte, svarsdatum, 
frivillighet, anonymitet och tacksamhet till den svarande.  
Instruktion - Tydliga exempel och instruktioner till frågor samt vad som förväntas av 
den frågande. !

Det finns vissa fördelar vid att använda internetbaserade frågeformulär vilka återfinns inom 
exempelvis design och enkelhet därtill automatik, men påverkas av utformarens tekniska 
kunskap, spridning samt möjlighet till datatrafik (s. 213-215). I enlighet med Denscombe 
tillfördes en tydlig bakgrundsinformation samt instruktioner med en demonstrationsfråga. 
Frågeformuläret distribuerades via Internet för att underlätta spridning samt motverka 
kostnader. Denscombe (2009) påpekar hur ett rekommenderat antal frågor gällande enkäter 
inte existerar men de bör hållas minimala och fånga data avgörande för undersökningen samt 
ses som en engångsföreteelse. Kortfattat, exakthet, är ledord och undersökningens 
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formulering är viktigt då frågor bl.a. bör motverka irritation och anpassas till fokusgrupp, och 
inte vara ledande eller för komplicerade (s. 216-219). !
Antalet enkätfrågor begränsades till att vara tio stycken med fasta frågeställningar, vilka 
definierats ur studiens teoretiska ramverk. Detta krävde ett komplett ifyllande samt var 
inspirerade av Aranyis, Van Schaiks och Barkers (2012) gruppering av användares 
upplevelser (s. 69). Nedan presenteras en grafisk modell avseende frågeformulärets koppling 
till det teoretiska ramverket.  
 
   !!
!
!
!
!
!
!
Figur 1. Frågeformulärets koppling till det teoretiska ramverket samt frågornas motsvarande numrering 
inom enkäten.  !
Denscombe (2009) beskriver vikten vid att ha fördefinierat vilken typ av kvantitativ data som 
ska insamlas. Författaren beskriver att öppna frågor tillåter den svarandes egna formuleringar 
medan fasta innehåller svarsalternativ. Fasta svarsalternativ framkommer som enkla att 
uttrycka i kvantitet och att jämföra, men är nyansfattigare samt riskerar att missa den 
svarandes verkliga uppfattningar (s. 221-222). !
Data på ordinalskalenivå möjliggör rangordning och klassificering vilket kan insamlas genom 
en femgradig likertskala. Likertskalan innehåller intervall som exempelvis 1–5 vilket mäter 
nivån av respondentens instämmande till frågeställningen. Data via ordinalskalenivån 
möjliggör analys där frågor kan ställas mot varandra och beskriva exempelvis vad som anses 
”högre” eller håller ”lägre omfattning” i undersökningsresultatet (Denscombe 2009, s. 
329-330). !
Frågeformuläret syftade till att samla in ett kvantitativt underlag enligt ordinalskalenivå och 
med frågor där likertskalan samt ja/nej alternativ använts. Dessa innehöll exempelvis den 
svarandes uppfattningar gällande eventuell förbättring, påverkan eller upplevelse av ljud och 
gränssnitt. 
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Prototyp 

För att komplettera det kvantitativa frågeformuläret och i ett försök att fånga kvalitativ data 
producerades en ljudsatt prototyp se bilaga B.  !
Prototypen var en så kallad ”one-page” kreativ ”scrollnings-navigerande” klientlösning 
influerad av Lavie och Tractinsky (2003) där design för Internet kretsar kring en balans av det 
klassiskt tydliga, symmetriska och den mer experimentella estetiken (s. 287-288).  
Den grafiska delen samt implementationen av audio inom prototypen byggdes genom 
HTML5, CSS3, JavaScript och jQuery i en texteditor.  !
Degara, Hunt och Hermann (2015) lyfter vissa fördelar vid att påverka användare genom 
naturliga ljud (s. 20-21). Detta anammades och med hjälp av musikproduktionsprogrammet 
”Logic Pro 9” skapades samt valdes två musikspår till prototypen: flygel och ett ensamt 
trumset. För att förstärka känslan, upplevelsen, av vissa specifika delar, bl.a. bilder, 
aktiverades prototypens ljudspår endast vid interaktion. Detta förhållningssätt avsåg 
exempelvis ”scrollning” i gränssnittet vilket startade eller förhindrade uppspelning av audio 
enligt givna regler i JavaScript-koden.  !
Datakoden tillfördes ytterligare begränsningar gällande gränssnittets ljudvolym vilken hölls 
till att vara c:a 30% av datorns inställda ljudvolym i syfte att motverka en plötslig, 
påträngande samt icke önskvärd upplevelse.  

Think-aloud 

Metoden ”Think-aloud” tillfördes datainsamlingsprocessen och momentet tillät två 
verksamma systemutvecklare självständigt, att i en kontrollerad miljö, under c:a 10 minuter, 
verbalt beskriva upplevelsen vid interaktion med prototypen. Detta genererade tyvärr inte 
data i önskvärd omfattning varpå arbetssättet fick övergå till en mer ”ostrukturerad intervju” 
rörande interaktion med prototypen samt upplevelsen av ljud på Internet i allmänhet. En 
ljudupptagning från dessa två möten spelades in och momentet tillförde processen viss 
möjlighet till att fånga kvalitativ data. !
Den datorutrustning som användes för inspelning av ”Think-aloud”-metoden/intervjuerna 
var: 

Macbook Pro 13” Mid 2012, 2,5GHz Intel Core i5 med 8 GB minne 
Extern bildskärm Dell U2711 och grafik - ”bäst för skärm”   
Ljudkort   Focusrite Forte 
Inspelningsprogram Logic Pro 9 
Mikrofon   SE electronics, sE X1  
Hörlurar   AKG K701 !
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Metoden hämtade inspiration från Aranyi, Van Schaik och Barker (2012) beskrivning där 
”Think-aloud” tekniken använts för att undersöka användarupplevelser av en webbsida. 
Resultatet från deras arbete hade insamlats genom frågeformulär samt audio/
videoinspelningar av användares interaktioner. Detta genererade en grundläggande 
kategorisering gällande användarupplevelser och där områden som intryck, design, 
distraktion samt mening återfunnits (s. 69).  !
Enligt Aranyi, Van Schaik och Barker (2012) innehöll undersökningen ett internetbaserat 
frågeformulär vilket kompletterats med ”Think-aloud”-instruerade möten.  
Dessa möten var utförda i en kontrollerad miljö och där användarna självständigt tilläts 
”tänka högt” kring bruket av en webbsida. Interaktionen sparades med hjälp av 
inspelningsenheter och resultatet från detta genererade c:a 10–15 minuter material där 
användarens egna tankar fångades utan tydlig instruktion från undersökaren.  
Studien utfördes individuellt, avskiljt samt på en enhetlig utrustning och där 
enkätundersökningar kretsade kring bl.a. upplevd lekfullhet. !
För att tillföra ytterligare expertis inom ramen för uppsatsen avslutade de två utvecklarna sina 
”Think-aloud” möten med att anonymt fylla i det kvantitativa frågeformuläret.  

Databassökning 

Uppsatsens vetenskapliga och teoretiska ramverk hämtade material från databaserna Scopus 
samt Google schoolar. I ett första utkast mot mer preciserade söksträngar rörande 
användandet av ljud i gränssnitt användes ord som: audio, web, UX och user interface.  !
Databassökningar avgränsades till att först undersöka artiklar fr.o.m. 2009 för att fånga en 
modern syn på ämnesområdet samt i ett försök att motverka ett annars omfattande 
vetenskapligt underlag. Ytterligare sökningar gällande ”audio and web” vinklades mot 
litteratur fr.o.m. år 2016 och detta på grund av ett antagande att IT-branschen håller en hastig 
utvecklingstakt men även i ett försök att precisera samt definiera ett ytterst dagsaktuellt 
underlag. Detta resulterade i en datainsamling där läsning av artikelabstrakt, revidering samt 
skumläsning vilket Machi och McEvoy (2012) beskriver effektiviserar en insamling av 
material för litteraturstudier (s. 40-41) tillförde ordet ”sonification” in i sökprocessen.  
Pauletto, Cambridge och Susini (2016) beskriver ”sonification” likt ändamålsenliga ljud 
kopplade till presentation av data (s. 1-3) vilket var ytterst intressant att undersöka inom 
ramen för uppsatsen.      
Nedan presenteras de söksträngar vilka grundlade uppsatsens artikelmaterialet, think-aloud 
metoden, därtill deras mer avancerade söksträngar i databasen scopus: !
”aloud-thinking” 
 aloud-thinking > 2009 
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!
”ALL(aloud-thinking) AND PUBYEAR > 2009” !
”audio and web” 
”TITLE-ABS-KEY ( audio  AND  web )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 ) )”  !
”audio and ux” 
”TITLE-ABS-KEY ( audio  AND  ux )  AND  PUBYEAR  >  2009”  !
”Sound and User interface and web” 
”TITLE-ABS-KEY(Sound AND User interface AND web) AND PUBYEAR > 2009” !
Det insamlade artikelmaterialet grupperades och sammanställdes enligt en eventuell koppling 
mot estetik, sonification, ljudsättning av användardata samt användarupplevelser och audio.  

Analys av data 

Denscombe (2009) påpekar att kvalitativt insamlad data härleds ur forskarens förmåga till att 
förankra, analysera, skapa mening, motverka förutfattade uppfattningar samt dra slutsatser 
eller upptäckter ur en empiriskt insamlad information. Denne beskriver vidare hur kvalitativ 
data har sitt ursprung i samtal, bilder, texter och kan fångas via bl.a. observationer eller 
intervjuer (s. 367-369).   !
Data från ”Think-aloud”-undersökningen hämtades från de inspelade intervjuerna och 
behandlades i största möjliga mån neutralt vid nedtecknade. Denscombe (2009) påpekar hur 
nedskrivning av intervjuer kan behöva en redigering samt därav förlorar viss tillförlitlighet (s. 
262). Denna insikt medförde att intervjutexterna mestadels behöll det ursprungliga talspråket 
och detta för att återge samt underlätta slutsatser dragna ur respondenternas verkliga åsikter. 
Denna empiriska information återkopplades ytterligare till ramverket för att förankra de 
vetenskapliga aspekterna av analysen. Resultatet från frågeformuläret sammanställdes med 
hjälp av Google formulärets automatiska verktyg. Detta analyserades enligt kvantitativ 
ordinalskalenivå och kopplades till ramverkets kategorisering samt visade vilken uppfattning 
respondenterna höll inom frågeställningarna.   

Etisk diskussion 

Denscombe (2009) lyfter en viss etisk problematik gällande ”äganderätt” vid exempelvis 
aktionsforskning utförd på uppdrag (s. 176). Denscombe (2009) beskriver även etik kopplat 
till bl.a. deltagares integritet och rättigheter (s. 193). För att motverka oklarheter 
presenterades uppsatsens oberoende. Den kvantitativa samt kvalitativa datainsamlingen 
presenterades för respondenterna där avsikt, frivillighet samt sekretess återfanns. !
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Teoretiskt ramverk 
!
Estetik 

Estetik har traditionellt sett inte varit en betydande komponent inom systemdesign. 
Ämnesområdet för systemdesign med tillhörande arbetsmetoder har istället kretsat kring 
förbättringar av praktisk funktionalitet och användbarhet. Kunskaper gällande estetikens 
inverkan på människan härstammar från antiken och inom exempelvis socialvetenskapen har 
dess påverkan återspeglats inom vardagslivet eller setts leda till förändrade attityder. Detta 
skapar starka belägg för ett tillförande inom området för MDI. Lavie och Tractinsky (2003, s. 
270-271) beskriver hur detta även når utanför de direkta attraktiva aspekterna av bl.a en 
webbdesign.  !
Teorier kring attraktionskraftens uppkomst baseras på ordning, naturlighet och formens 
funktionalitet. Industrialismens massproduktion har påverkat förhållningssätt och synsätt 
kring produkters utseende samt vinklat dessa till att framhäva funktionalitet före de mer 
tillfredsställande aspekterna. Detta trots att estetiska element anses bevisligen kunna tillföra 
ett ökat begär (Lavie, Tractinsky 2003, s. 271-275). !
Design av internetbaserade gränssnitt hämtar inspiration och påverkas av riktlinjer från MDI-
området. Här hålls funktionalitet och användbarhet centralt och grundinställningen till 
webbdesign följer två generella ingångar: konstnärlig eller teknisk och det är otydligt vad 
användare verkligen föredrar. Författarna påpekar att vissa belägg uppkommit gällande 
estetikens påverkan av upplevelsen vilket kan motsätta den mer praktiska MDI-inställningen 
(Lavie och Tractinsky 2003, s. 271-275). !
Lavie och Tractinsky (2003) anser att webbdesign kretsar kring två estetiska huvudspår vilka 
är vinklade mot ett klassiskt eller uttrycksfullt formspråk. Inom klassisk design hämtas 
inspiration från traditionella estetiska inställningar med bl.a. ordning, tydlighet och symmetri 
medan det uttrycksfulla avser lekfullhet, komplexitet samt kreativitet. Dessa poängterar att 
människor föredrar en balans mellan de två estetiska huvudspåren för att motverka förvirring 
och tillföra stimulans (s. 287-288).  !
Design inriktad mot en klassiskt formspråk påverkar och bibehåller användbarhet i större 
utsträckning än det uttrycksfulla. Det framkommer hur kulturella skillnader ytterligare 
påverkar men att systemanvändare uppskattar delar från båda formspråken. 
Klassisk design beskrivs lämpligare för att påverka, bibehålla och sammanföra användbarhet 
med estetiken till en mätbar del inom MDI (Lavie och Tractinsky 2003, s. 288-92).  
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Lavie och Tractinsky (2003, s. 277) beskriver hur det krävs balans mellan funktionalitet och 
formspråk, där estetiken grundlägger själva upplevelsen och därtill samspelet med ett system. 

Sonification 

Designområdet för gränssnitt har hållit den visuella kommunikationen central och genom en 
viss övertro motverkat utforskande samt användandet av audioelement (Carvalho, Pereira 
2015, s. 289-290). Carvalho, Pereira (2015) beskriver hur gränssnitt består av flertalet 
komponenter utanför det visuella samt att ljud kan användas för att påverka den presenterade 
informationens egenskaper gällande exempelvis attraktionskraft eller möjlighet till access (s. 
289-290). Pauletto, Cambridge och Susini (2016) tillägger att moderna system inte är 
tillräckligt standardiserade för att innehålla enheter avseende behandling av ljud. Även om 
merparten av människans kommunikation och interaktion sker via audiella impulser anses 
dess effekt, utformning samt påverkan svår att mäta inom interaktiva system (s. 1-3). 
Carvalho och Pereira (2015) kompletterar detta och beskriver att ljudsättning av gränssnitt 
hållit låg prioritet vilket hindrat framväxten av väl fungerande system där följande 
komponent implementerats (s. 289-290). Degara, Hunt och Hermann (2015, s. 20-21) skildrar 
hur den tekniska evolutionen förändrat datorernas fysiska former och från att tidigare varit 
stora samt utrymmeskrävande nu är interaktiva och mobila enheter, väl sammanlänkade med 
personers vardagsliv. Författarna tillägger att ljud har möjlighet att omvandla data till 
tolkningsbar information, vilket även kännetecknar ämnesområdet för ”sonification” (Degara, 
Hunt och Hermann 2015, s. 20-21).  !
Carvalho och Pereira (2015) relaterar ljud till att påverka känslor och sinnesstämningar vilket 
kan följa systemeringsprocesser. Människans fem sinnen anses möjliga att knytas till 
upplevelsen av ett gränssnitt och ”dynamic audio application guide”, (DAAG), presenteras 
likt ett ramverk där kunskap och erfarenhet från UX-design samt spelindustrin kombinerats 
för att underlätta användandet av audio i interaktiva miljöer. Detta angreppssätt beskrivs 
förenkla implementering av ljud i gränssnitt och driva systemupplevelsen mot nya kognitiva 
nivåer. DAAG-modellen syftar till att addera ljuddesign som en grundpelare inom design av 
gränssnitt (s. 290-292). Ämnet sonification bygger på flertalet vetenskapsområden där 
datavetenskap, musikvetenskap och statistik återfinns. Degara, Hunt och Hermann (2015) 
framställer disciplinens metodik som mångfasetterad med vinklingar mot bl.a. interaktivitet 
etc (s. 20-21). Sonification anses vara ett relativt nytt område inom ljuddesign där 
funktionella ljud kopplats mot presentation av data vid exempelvis interaktion etc. En 
omfattande forskning kring system där audio är bärande för applikationer saknas men 
flertalet metoder, tekniker samt arbetssätt har utvecklats och effektivitet ses ytterst relaterat 
till systemets tilltänkta användningsområde (Pauletto, Cambridge och Susini 2016, s. 1-3).      !
Moore et al. (2015) framför en systemlösning avsedd för utvecklingsländer där enkel, billig 
och eventuellt donerad samt återanvänd hårdvara via audio signaler kunnat kommunicera 
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med en datoriserad hårdvara, vars syfte varit att öka den sociala interaktionen, presentera 
information och möjlig att placeras i områden utan tillgång till Internet. Författarna 
exemplifierar hur systemet varit tilltänkt att vinklas mot varierande uppgifter, bl.a. 
uppspelning av musik, webbsidor eller hantering av datafiler etc (s. 1-2).  !
Interaktiv “sonifiering” avser kopplingen, samspelet mellan människan och datorerna via ett 
ljudsatt gränssnitt. Organiska ljud ses påverka användaren mer än syntetiska och då dessa är 
dynamiska och anpassningsbara kan användaren influeras till utförandet av exempelvis mer 
naturliga rörelsemönster (Degara, Hunt och Hermann 2015, s. 20-21).  
Carvalho och Pereira (2015) återger ett exempel där DAAG-modellen de facto applicerats till 
en verksamhets ljudsatta och webbaserade gränssnitt. Systemets ljudelement var en 
internetbaserad spellista med musik vilken tillät åtkomst även utanför företagets fysiska 
lokaler. Detta sågs sudda ut en rumslig begränsning och därtill stödja DAAG-modellens 
intention vid att tillföra nya tankesätt gällande bl.a. audio och UX-design. Dessa poängterar 
att själva målet med ljud var att se det likt en bärare av information (s. 298-299) !
Degara, Hunt och Hermann (2015) tillägger att det uppkommit vetenskapliga belägg gällande 
positiva effekter vid användandet av ljudsatta gränssnitt avseende rehabilitering vid 
funktionsnedsättning samt att detta bidragit till ökade anvädarupplevelser och förändrade 
beteenden. Dessa påpekar att en viss enhetlighet saknas inom ämnesområdet men att det 
samtidigt skapar möjligheter till insamling av omfattande och tolkbar data (s. 22).   
Forskningsvärlden har påbörjat undersökningar gällande förmedling av information via ljud 
och systemövervakning. Stöd för detta återfinns inom exempelvis Geiger-mätare eller 
programvara vilket signalerar cyber-attacker via audio etc (Ferraro-Petrillo 2016, s. 6). 

Att ljudsätta användardata 

Ferraro-Petrillo (2016) anser att marknadsföring på Internet har utvecklats till att innehålla 
flertalet tekniker där information om användaren kan sparas, följas och tillåtas förändra ett 
innehåll specifikt efter dennes intresseområden. Författarna illustrerar hur mätverktyg 
avseende internetanalys främst varit grafiska gränssnitt och där övervakning varit ett rigoröst 
arbete. Indikationer samt förslag på tillförande av ljud även kallat ”sonification” har 
uppkommit som möjligt och detta för att exempelvis skapa en audiell övervakning av 
systemstatus (s. 1-3). Att utföra effektmätning inom exempelvis webb-kampanjer kräver 
flertalet mätpunkter vilket saknar standardisering och varierar. Men dessa bör vara relaterade 
mot affärsmål och effektivitet samt fånga användningsmönster. Användningsdata kan med ett 
varierat resultat samlas in via klient eller server. Audio kopplat till dessa mätpunkter bör vara 
begränsade i omfattning och samverka med visuella verktyg för att ge en realistisk bild av 
processen (Ferraro-Petrillo 2016, s. 3-6).  !

!10



Ferraro-Petrillo (2016) påpekar hur implementering av audio i gränssnitt kräver att ljud 
motverkar distraktion samt bör vara informativa. Dessa element kan bl.a representera 
systemstatus vilket bidrar till att användaren parallellt kan utföra mer betydande uppgifter. 
Det finns svårigheter vid att använda sonification inom gränssnitt och detta ses kretsa främst 
kring bl.a ljudens betydelse, särart eller möjlighet till exponering under lång tid utan negativa 
effekter på användaren (s. 1-3). Pauletto, Cambridge och Susini (2016) tillägger att det finns 
ett visst motstånd till ljudsatta gränssnitt samtidigt som sonification kan användas inom 
områden som bl.a underhållning, sport, hälsa eller Människa-dator interaktion. Författarna 
har utfört en sammanställning av vetenskapligt material vilket medgav positiva belägg för att 
ljud inom interaktiva system, och trots vissa svårigheter, kan underlätta exempelvis 
funktionsnedsättningar, komplettera visuella begränsningar eller användas till ett 
diagnosticerande av hälsotillstånd (s. 1-3).     

User experience och audio 

User experience (UX) strävar efter att producera applikationer med högkvalitet samtidigt som 
de mänskliga behoven uppfylls och användbarheten förbättrar själva upplevelsen (Obrist et 
al. 2010, s. 344-345). Obrist et al (2010) beskriver hur ett antal UX-designmönster framtagits 
för att tillföra detta i Internet applikationer vilka kombinerar ljud med bild. Ursprunget till 
dessa designmönster är hämtade ur en mångårig kvalitativ data vilket innehållit 
arbetsmetoder som bl.a. intervjuer, workshops samt insamling och analys av användardata (s. 
344-345).  !
En känsla av tillhörighet, interaktion, engagemang och ett tydlig budskap vid applikationens 
intention framkommer som viktiga områden i riktlinjerna (Obrist et al. 2010, s. 346-350).  
Obrist et al. (2010) tillägger hur lekfulla, underhållande element kan väcka positiva känslor 
och påverka intresset hos användaren. Exempelvis innehåller ramverket förhållningssätt kring 
variation av innehåll, underhållningsnivå och tillförande av utmaningar i form av 
tävlingsmoment eller frågesport. UX-designmönster anses bibehålla kunskap, skapa 
enhetlighet och tillåta designers att applicera erfarenheter från tidigare lösningar till 
förekommande problematik (s. 346-350).  
Tajadura-Jiménez et al. (2014) har undersökt hur ljud kan påverka upplevelsen av texturer 
samt känslor i ett digitalt gränssnitt. En audiell interaktion ses kunna förändra beteenden och 
återge upplevelsen av fysiska produkter. Detta beskrivs som något bl.a textilindustrin skulle 
kunna kan dra fördelar av då ett materials fysiska känsla kan påverka en kunds acceptans för 
högre prissättning (s. 199-202).     !
Tajadura-Jiménez et al. (2014) skildrar hur upplevelser av textur är relaterat till frekvens och 
dynamik samt att applikationer kan utformas för att återge och reagera på beröring av ett 
material. Det framkommer att interaktion genom ljud påverkar användarens upplevelser och 
beteenden samt förändrar ett materials upplevelse av struktur och temperatur. Dessa insikter 

!11



anses möjliga att appliceras till UX-design för att påverka, utforska och stimulera till 
förstärkta upplevelser med hjälp av bl.a ”touchscreens” etc (s. 199-202). Ferraro-Petrillo 
(2016) liknar ljudsättningen av gränssnitt vid processen att skapa ljud för videospel. 
Musikaliska element bör hållas dynamiska, förstärka skeenden samt kunna följa användaren 
under en långt tidsrymd. Författarna exemplifierar ett projekt där tre systemhändelser 
ljudsatts för att signalera skeenden till användaren. Projektet hade hämtat inspiration från 
tidig speldesign, och innehöll exempelvis ljud-illustrationen av en hjältes död vid negativa 
händelser. Detta kunde ses som ett soundtrack för systemet (s. 3-6).  !
Carvalho och Pereira (2015) tillägger att en kombination av multimedia i användargränssnitt 
följer UX-principer, utökar möjligheten, dimensionen, av interaktion och kan beskriva ett 
gränssnitts inneboende historia samt därtill användas för att skapa spänning i samspelet  med 
systemet (s. 293-295). !
Resultat 
!
Kvalitativ data 

Uppsatsens kvalitativa data har inhämtats samt transkriberats ur ”Think-aloud”-metodens 
ljudinspelningar av två verksamma systemutvecklare. Dessa erhölls en löpande anonymitet 
och benämns som ”Respondent A” samt ”Respondent B”. 
Respondent A 

Under ”Think-aloud” momentet var det endast ”Respondent A” som tillförde en spontan 
kommentar gällande upplevelsen av den ljudsatta prototypen och då i form av att:  

- Själva musiken passar bilden.  

Think-aloud metoden fick därav istället övergå till en mer ostrukturerad intervju och  
”Respondent A” påvisade otydligheter i prototypdesignen genom kommentaren:  

- Det här är en länk alltså?. 

Denne tillägger:  

- Ljud på hemsidor får inte förekomma, det är irriterande om du inte knäpper på det 
själv.  

- För dels har man ingen koll på vart man drar igång det och vilka som är runt, hur 
volymen är. Är stereon på max, har jag hörlurarna på max? !

Vid frågan om ljud upplevs som ett störande moment, bidrar eller kan tillföra ett värde svarar 
”Repsondent A”: 
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- Förmedla en känsla går ju.  
- Bilden till exempelvis med pianomusiken den passade som in. !

Det samtalades om prototypens sätt att ”trigga” ljud skiljde sig från en automatisk, ” - Det 
bara spelas, vad hände nu?”, uppspelning samt om upplevelsen i så fall påverkades: !

- Vet inte om det blir någon skillnad för mig sådär, svårt att säga. !
”Respondent A” tillägger: !

- En del saker passar det ju att ha musik till eller ljud och ibland passar det ju inte. 
- Just det här exemplet tyckte jag var bra, alltså musiken passade till bilden. Det var 

inte så att jag störde mig på det. !
Respondent B 

Även detta ”Think-aloud”-möte övergick relativt snabbt in i en öppen och ostrukturerad 
intervju där ”Respondent B” återkopplade sina uppfattningar gällande ljudsatta gränssnitt.   !
Respondent B framförde exempelvis hur: !

- Det beror ju på vad jag ska göra, ofta är man på nätet och letar information. 
- Personligen tycker jag inte om det.  
- Musik är väl väldigt individuellt också, vad man gillar för musik. 

   
Denne exemplifierar hur läsning av nyheter på Internet kan innehålla klickbara länkar vilket 
ofrivilligt ”- Drar igång något utan att man vill att det ska dra igång”.  
Detta skulle ”Respondent B” hellre vilja ha möjlighet att starta manuellt. !
Det samtalades om prototypens sätt att ”trigga” ljud samt om detta kunde påverka känslan i 
bilder: !

- Man skulle kunna ha nytta av den för på samma sätt som man kan skriva information 
kan man ju höra information. 

- Ljud behöver ju inte vara musik just heller. 
- Annorlunda men det kanske skulle tilltala vissa. !

 ”Repondent B” påpekar ytterligare att: !
- I skrift så kan man ju få informationen mer kanske kompakt. 
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- Om det ska vara ljud då tror jag att ett företag vill anstränga sig för få att det är 
någon som låter trevlig, pratar tydligt och kanske inte ger en så detaljerad 
information. !

Kvantitativ data 

Denscombe (2009) påpekar hur internetbaserade frågeformulär kan underlätta en automatisk 
och snabb sammanställning av enkätsvar (s. 215). Det distribuerade frågeformuläret innehöll 
ytterligare inbyggd funktionalitet vilket via ”Google formulär” grundlade följande 
presentation av resultaten från samtliga 209 st svarande.   !

!  

!

!  

!
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!
Analys 
!
Think-aloud 

Det framkommer hur respondenterna inom ”Think-aloud”-undersökningen främst inte såg 
ljud eller musik som en önskvärd komponent vid samspelet med ett digitalt gränssnitt.  
Exempelvis framhåller ”Respondent A” hur ”ljud på hemsidor får inte förekomma” , ”ingen 
koll på vart man drar igår det” samt upplevelsen av ”Det bara spelas, vad hände nu?”.  
Till detta resonemang instämmer ”Repsondent B” vilken beskriver att ”Personligen tycker 
jag inte om det” samt påtalar negativa användarupplevelser av ljud vilka ”Drar igång något 
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utan att man vill att det ska dra igång”. Detta bekräftar den motsättning till ljudsatta 
gränssnitt Pauletto, Cambridge och Susini (2016, s. 1-3) påtalat.  !
Det är möjligt att tolka resultatet från ”Think-aloud” i enlighet med Lavies och Tractinskys 
(2003) definitioner gällande designens estetiska huvudspår (s. 287-288), och där ”Respondent 
A” samt ”Respondent B” antas föredra ett mer tekniskt formspråk.  !
Internetprototypen designades för att kombinera det kreativa samt det traditionella 
formspråket men under ”Think-aloud”undersökningen visade sig denna uppfattas mer mot 
det konstnärliga huvudspåret. Laive och Tractinsky (2003) definierar det uttrycksfulla till att 
vara bl.a. intrikat eller lekfullt (s. 287-288) Den kreativa komplexitet Laive och Tractinsky 
skildrat framkom genom en kommentar där ”Respondent A” uttalade: ”Det här är en länk 
alltså?”. Obrist et al. (2010) kopplar samman lekfullhet med ett ökat användarintresse (s. 
346-350) men uttalandet ”Respondent A” gav kan tyda på viss förvirring av användaren 
vilket inte är i linje med Laive och Tractinsky (2003) beskrivning av en balanserad design (s. 
287-288).  !
Carvalho och Pereira (2015) beskriver hur ljud hållits lågt prioriterat i gränssnitt (s. 289-290) 
och även detta återkommer under respondenternas relativa uppfattningar. ”Respondent A” 
beskriver hur ”En del saker passar det ju att ha musik till eller ljud och ibland passar det ju 
inte” samt ”Respondent B” återger ”Det beror ju på vad jag ska göra, ofta är man på nätet 
och letar information”. !
Ferraro-Petrillo (2016) påpekar att ljud i gränssnitt bör motverka distraktion och negativa 
känslor (s. 1-3). Vid interaktion med prototypen beskriver ”Respondent A” att ”Bilden till 
exempelvis med pianomusiken den passade som in” samt ”Just det här exemplet tyckte jag 
var bra, alltså musiken passade till bilden. Det var inte så att jag störde mig på det”.  
Detta följer Degara, Hunt och Hermann (2015) skildringar av ”sonification” samt de 
organiska ljudens fördelar (s. 20-21). ”Respondent B” tillade hur prototypens implementerade 
och ljudsatta komponenter var ”Annorlunda men det kanske skulle tilltala vissa” samt 
”Musik är väl väldigt individuellt också, vad man gillar för musik” medan ”Respondent A” 
påpekade ”Vet inte om det blir någon skillnad för mig sådär, svårt att säga”.  
Detta resonemang kan följa Pauletto, Cambridge och Susini (2016) påtalade svårigheter vid 
en mätning av ämnesområdets effektivitet i systemdesign (s. 1-3).  !
”Respondent A” ansåg att ljud kunde ”Förmedla en känsla” vilket följer Tajadura-Jiménez et 
al. (2014) synsätt kring känslors möjliga påverkan via gränssnitt (s. 199-202).  
Enligt ”Respondent B” sträcker sig ljud utanför musik och specifikt då ”Ljud behöver ju inte 
vara musik just heller”. Carvalho och Pereira (2015) framför via DAAG-modellen nya 
tankesätt i kombinationen användarupplevelser/ljud samt dess användning för att bära 
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information (s. 298-299). ”Respondent B” delar till viss del denna inställning och påpekar att 
”På samma sätt som man kan skriva information kan man ju höra information”. Detta 
återkommer även hos Moore et al. (2015) vilken skildrar system där information har 
möjlighet att presenterats via hörbara element (s. 1-2). !
”Respondent B” påpekar att ”I skrift så kan man ju få informationen mer kanske kompakt”  
samt ”Om det ska vara ljud då tror jag att ett företag vill anstränga sig för få att det är 
någon som låter trevlig, pratar tydligt och kanske inte ger en så detaljerad information”. 
Denna inställning till en anpassning av ljud liknar Obrist et al. (2010) beskrivning av UX-
designmönster vars riktlinjer strävar efter ökad tillhörighet, medkänsla och en tydlighet med 
programvarans avsikt (s. 344-350).  !
Frågeformulär 

Nedan återfinns en analys från den kvantiativa datainsamlingen, avseende 209 st svarande 
samt frågeställningens koppling till det teoretiska ramverket. Denna koppling har ytterligare 
påverkat presentationens stundtals icke kronologiska uppställning. !
Estetik 
1. Är användbarhet viktigare än upplevelsen inom ex en hemsida eller applikation (avser ej 
spel)? 
Här framkommer det hur 44,5% föredrog skalnivå ”4” samt 32,5% svarade ”5 - Håller helt 
med”. Lavie och Tractinsky (2003) beskriver vissa otydligtheter inom vilket formspråk 
användare föredrar (s. 271-275) men genom detta resultat bör åsikterna tolkas som att 
merparten av de svarande föredrog de mer tekniska MDI-influerade aspekterna.  !
2. Uppskattar du ordning, funktionell form före kreativitet och lekfullhet i gränssnitt ex 
hemsidor eller applikationer (avser ej spel)? 
På denna fråga svarade 40,7% skalnivå ”4” samt 34,4% valde ”5 - Håller helt med”.  
Detta återkopplar till Lavie och Tractinsky (2003) skildring av en önskvärd balans mellan 
traditionell samt uttrycksfull estetik (s. 287-288) samt stärker den föregående 
frågeställningens tolkning av att de svarande uppskattat en mer teknisk inriktad design. !
3. Attraheras du mer av design, estetik före funktionalitet eller tekniska lösningar i 
gränssnitt ex hemsidor eller applikationer (avser ej spel)?  
Här var återkopplingen mer spridd och 29,7% valde skalnivå - ”3” samt en ytterligare 
övervägande andel svarande återfanns ned mot nivå ”1- Håller inte med”. Resultatet visade 
hur design, estetik uppskattades lägre än funktionalitet, tekniska lösningar och trots Lavie och 
Tractinsky (2003) beskrivning gällande estetikens möjlighet till att påverka industrialismens 
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funktionella formspråk därtill MDI-området (s. 271-275) föredrogs i högre omfattning den 
mer praktiska inställningen.  !
Sonification 
4. Uppskattar du ljud på internet vid användandet av ex hemsidor eller applikationer (avser 
ej spel)? 
Av de 209 svarande valde 69,4% skalnivå ”1 - Håller inte med” och endast 1,4% - ”5 - Håller 
helt med”. En lägre uppskattning av ljud på Internet kan bekräfta Carvalhos och Pereiras 
(2015) beskrivning gällande den visuella kommunikationens centrala roll samt områdets låga 
tyngdvikt vid ljudsättning av gränssnitt (s. 289-290). !
5. Är ljudet på din mobil eller datorn ofta avstängt vid användandet av ex hemsidor? 
Detta innehöll ett ja/nej alternativ och där de svarande valde  67% - ”Ja” samt 33% - ”Nej”. 
Hermann och Hunt (2015) poängterar hur interaktion med digitala enheter återfinns i vår 
vardag samt att ”sonification” kan användas för att överföra data till information (s. 20-21).  
Resultatet visar att endast ⅓ av respondenterna föredrar att behålla möjligheten till en utökad 
upplevelse i det Carvalho och Pereira (2015) beskriver som förändrade systemupplevelser (s. 
290-291).  !
6. Sänker du volymen eller "mutar" ljud som spelas automatiskt i gränssnitt ex hemsidor 
eller applikationer (avser ej spel)? 
Här höll 73,2% en viss enighet och valde skalnivå ”5 - Håller helt med” vilket återkopplar till 
Pauletto, Cambridge och Susini (2016) påpekade motstånd gentemot gränssnitt med ljud (s. 
1-3) samt befäster hur obetydligt de svarande uppskattade automatiskt genererade ljud.   !
Att ljudsätta användardata 
7. Kan information i gränssnitt förmedlas via ljud istället för texter eller bilder? 
Här var skalnivå ”1 - Håller inte med” övervägande med 30,1% samt nivå ”2” 26,8% 
respektive skalnivå ”3” 20,6%. Detta bekräftar Pauletto, Cambridge och Susini (2016) 
påpekade svårigheter vid ljudsatta gränssnitt (s. 1-3) därtill de svarandes låga uppfattning 
kring informationens möjlighet att förmedlas via ljud. !
10. Kan användbarhet i gränssnitt ex hemsidor eller applikationer (avser ej spel) förbättras 
med hjälp av ljud? 
Av respondenterna valde flest antal 23% skalnivå ”3” och detta med en liten procentuell 
marginal mot övriga alternativ. Enligt Pauletto, Cambridge och Susini (2016) uppkom bevis, 
stöd för användandet av ljud i system (s. 1-3) och detta delades i viss omfattning av de 
svarande. !!
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User experience och audio 
8. Kan beröring av ett material ex tyg återges eller upplevas med hjälp av ljud i ett 
gränssnitt? 
Flest svarande 24,4% valde skalnivå ”3” vilket ger ett medelgott stöd för Tajadura-Jiménez et 
al. (2014) påpekade möjlighet till att uppleva texturer via ljud (s. 199-202). !
9. Kan känslor, upplevelser av gränssnitt ex hemsidor eller applikationer (avser ej spel) 
förbättras med hjälp av ljud? 
Inom skalnivå ”4” låg 30,6% och ett övervägade antal respondenter valde alternativ mot nivå 
”5 - Håller helt med” vilket bekräftar hur de svarande i högre omfattning vidhåller den av 
Carvalho, Pereira (2015) påpekade och möjliga kombinationen av multimedia i gränssnitt  
(s. 3-6) samt Tajadura-Jiménez et al. (2014) beskrivna förstärkning av UX-upplevelser via 
ljud (s. 199-202).    !
Diskussion 

Analysen av den kvalitativa undersökningen illustrerar hur de två svarande initialt inte 
nämnvärt värdesatt ljud eller musik vid upplevelsen av och interaktion med ett gränssnitt. 
”Respondent A” samt ”B” återkommer till negativa aspekter vid en automatisk uppspelning 
av ljud/musik och i enlighet med exempelvis den kommentar ”Respondent B” gav ”Drar 
igång något utan att man vill att det ska dra igång” tolkas detta till upplevelsen av en 
förlorad kontroll.  

Dessa åsikter återkommer tydligare inom det kvantitativa resultatet där en övervägande andel 
svarade att de inte alls uppskattade automatiskt genererade ljud, medvetet motverkade 
uppkomsten av detta samt hur flertalet föredrog hålla ljudet helt avstängt vid interaktion med 
internetsidor. Detta bekräftar den visuella dominansen inom området och där enkätresultatet 
från exempelvis fråga nummer fyra ytterligare poängterar hur majoriteten av de svarande inte 
uppskattade ljud vid användandet av hemsidor eller applikationer.    

Pauletto, Cambridge och Susini (2016) påtalar en viss illvilja mot ljudsatta gränssnitt (s. 1-3) 
vilket kan härledas till känslan av en förlorad kontroll men där uppsatsens kvalitativa samt 
kvantitativa resultat troligen påverkats av flertalet mer eller mindre synliga komponenter. 
Eventuellt kan yrkesroller därtill erfarenheter och då främst av den mer traditionellt tekniska 
samt klassiska designen ha inverkat. Inom analysen av frågeformuläret framkommer det hur 
användbarhet, ordning och funktionell form attraherar samt värdesatts högre än upplevelser, 
design och kreativa lösningar. Detta återkommer även inom de kvalitativa prototyptesterna då 
själva designen visade sig inte följt Lavies och Tractinskys estetiska synsätt och istället 
omedvetet hållits mer kreativt och därtill upplevdes obalanserad. Denna designriktning 
medförde en viss förvirring eller som ”Respondent A” uttalade ”Det här är en länk alltså?” 
vid exempelvis navigation inom prototypen.  
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Ljudsättning av grässnitt är lågt prioriterat men ”Respondent A” upplevde inte prototypens 
sätt att kombinera ljud/bild som något negativt eller störande och tillade ”Just det här 
exemplet tyckte jag var bra, alltså musiken passade till bilden”. ”Respondent B” påpekade att 
ljudexemplen i prototypen var ”Annorlunda men det kanske skulle tilltala vissa”.  

”Respondent B” beskriver hur information kan mottas via hörseln istället för synen och 
åsikten följer det teoretiska ramverket. Denne tillägger hur själva informationens presentation 
kan behöva en anpassning eller vara något begränsad. Paradoxalt nog visar enkätresultatet 
hur de svarande i låg omfattning upplevde en möjlig förmedling av information via ljud. 
Enkätresultatet ger trots detta ett medelgott stöd för Tajadura-Jiménez et al. (2014) påpekade 
potential vid upplevelser av exempelvis texturer via ljud (s. 199-202).   

Den kvantitativa datan visar ett eventuellt användningsområde gällande ljudsättning och detta 
då en övervägande andel svarande var positiva till möjligheten av att förbättra känslor och 
upplevelser i gränssnitt samt där ett medeltal kunde tänka sig en positiv påverkan av 
användbarhet via ljud. Detta återkommer i ”Respondent A” åsikt gällande möjligheter till att 
förmedla en känsla, även om ”Respondent B” påpekar att ljudområdet ytterst påverkas av 
individuella preferenser.   

Metoddiskussion 

Enkätundersökning 
Frågeformuläret följde Denscombes (2009) beskrivning gällande design av enkäter vilket 
innehöll exempelvis tydliga instruktioner, exempel samt bakgrundsinformation (s. 213-215). 
Studiens enkät var utformad med en ”exempelfråga” utan direkt frågeställning vilken tyvärr 
besvarades av flertalet respondenter. Detta var något som i efterhand borde ha undvikits 
genom restriktioner inom designen. Att använda ”Google formulär” underlättade processen 
avsevärt, det var enkelt att skapa, skicka ut samt sammanställa den insamlade datan. 
Frågeformuläret distribuerades via Internet samt ett socialt media och trots en automatisk 
numrering medförde själva möjligheten till anonymitet att samma svarande medvetet kunde 
ha valt att svara flertalet gånger. Denna insikt skapar vissa belägg kring det kvantitativa 
underlagets validitet och är i efterhand svårt att undersöka utan att bryta mot forskningsetik 
samt sekretess.  

Trots vissa brister anses detta moment förbättrat uppsatsens kvalitet och motverkat personliga 
kostnader då det annars varit svårt att erhålla en liknande kvantitativ mängd svarande under 
samma tidspann genom traditionell postgång.    

Den grammatiska uppbyggnaden av frågorna hade kunnat hållits mer preciserad mot 
exempelvis ”Jag anser” eller ”Jag tycker” för att underlättat eventuella frågetecken vid 
gradering av svarsalternativ. Till dessa brister borde fråga ”5” ytterligare innehållit ett ”Vet 
inte”-alternativ för att skapat en större spridning inom resultatet. Formuläret krävde att 
samtliga frågor besvarades innan ett ”skicka in” var möjligt vilket medförde att samtliga av 
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de svarandes åsikter kring enkäten infångades. Dessa var utformade med ”fasta frågor” och 
underlättade den slutliga analysen samt tolkning av resultatet.  

Undersökningen utfördes 5-13 maj 2016 via Facebooks sociala flöde samt inom en grupp för 
programmeringsintresserade. Det hade varit intressant att skicka detta till ett mer kreativt 
forum för att kanske fånga fler icke traditionella eller mer estetiska åsikter. Att även 
undersöka mer ordinära användare, utanför det sociala mediet, hade eventuellt tillfört ett 
bredare perspektiv. Ljudsättning av internetbaserade gränssnitt är dock relativt begränsat och 
kan därför kräva en viss förförståelse för att verkligen kunna återge upplevelsen inom 
helheten av ett gränssnitt.  

Protoyp 
Prototypen framkom som designad ”för” kreativ vilket var en omedveten strategi.  
Att vid tillfället för ”prototyptest” ens behöva instruera delar av navigationen för erfarna 
systemutvecklare skapade frågetecken kring de mer oerfarna användarnas möjlighet till 
positiva upplevelser. Detta hade kunnat förbättras om estetiska element mer avvägts mot det 
klassiska formspråket.  

Tillförandet av ljud var förvånansvärt enkelt trots att den kontrollerande JavaScript koden 
medförde viss komplexitet. Ljudelementen följde den mer klassiska inställningen till design 
därtill minimalism. Eventuellt kan detta ha bidragit till de positiva användarupplevelserna 
genom att balansera upp den mer kreativa grafiken.   

Think aloud 
”Think-aloud” undersökningen fungerade inte enligt mina förväntningar och genererade 
istället en knapphändig data. Situationen framkom som ytterst ovanlig då användarna tilläts 
att verbalt beskriva en prototypinteraktion. Möjligen kan en vana vid mer praktiska 
arbetsuppgifter ha grundlagt detta fenomen.          
Vid ”Think-aloud”-tillfället användes öppna hörlurar samt mikrofon vilket kanske skapade en 
frånvarokänsla och ökad nervositet hos de svarande. Öppna hörlurar är utformade för att 
släppa genom ljud från exempelvis ett rum och skiljer sig från slutna vilka mer liknar 
hörselkåpor. Detta underlättade kommunikationen med respondenterna men momentet kan i 
efterhand ha krävt tydligare instruktioner, diskretare inspelningsutrustning eller ytterligare 
undersökningar av systemutvecklare mer specificerade mot ”Front-end”, ”UX” och 
användbarhet. ”Think-aloud” undersökningen fick istället övergå till att likna mer 
”ostrukturerade intervjuer” varpå respondenterna började generera information. Detta kan 
tolkas synliggöra metodens ovanlighet samt hur respondenterna upplevde mer avslappning 
vid en undersökning mer likt ett samtal. Under denna del av undersökning hade 
respondenterna avlägsnat sina hörlurarna. 

!!
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Instruerad Think-aloud 
Vid en eventuell upprepning av ”Think-aloud”-undersökningen hade denna från start hållits 
mer likt en ostrukturerad intervju där respondentens personliga upplevelser av prototypen 
grundlagt frågeställningen. Möjligen hade ett tidigare exempel på en genomförd ”think-
aloud”-undersökning kunnat demonstrera, illustrerat samt ökat förståelsen kring det 
förväntade. Att tillföra instruktioner samt en öppen frågeställning framkommer som ett 
lämpligt komplement till ”Think-aloud”-metoden. Detta för att underlätta den ovanliga 
situationen av att beskriva personlig interaktion därtill motverka en eventuell nervositet inför 
att exempelvis talet spelas in. Kanske kan benämningen Instruerad ”Think-aloud” vara ett 
lämpligare namn för studiens genomförda variant av ”Think-aloud”-metoden.  

Kvalitativ/kvantitativ data 
Att kombinera kvalitativ samt kvantitativ data gav studien ett bredare analytiskt underlag och 
till viss del motverkade eventuellt bristfällig frågeställning. Utan denna kombination av 
metoder där en kvalitativ data erhållits hade troligen uppsatsens slutsatser varit mer negativt 
inställda till ljudsättning av gränssnitt.   

Databassökning 
Detta moment uppvisade vissa svårigheter till att finna intressant samt verkligen betydande 
vetenskapligt material inom kopplingen ”UX” samt ljudsättning. Vid databassöknings 
processen uppkom slutligen ordet ”Sonification” vilket motverkade detta och påverkade 
materialets inriktning. Här återfanns en tydligare koppling gällande ljudsättning av gränssnitt 
samt själva syftet med studien. Att begränsa tidsspannet för det undersökta materialet kan ha 
bidragit med ett minskat underlag men var grundläggande för att skapa ett aktuellt synsätt 
inom området. En kombination av databaserna ”Scopus” och ”Google scholar” motverkade 
ett bristfälligt underlag samt underlättade exempelvis hantering av referenser.   

Analys av data 
Data insamlad genom ordinalskalenivå beskrivs enligt Denscombe (2009) fånga vilken 
uppfattning de svarande anses hålla (s. 329-339). Frågeformuläret generade automatiskt 
grafiska samt procentuella tabeller vilket underlättade analysen av den kvantitativa datan. 
Detta återkopplades mot ordinalskalenivå och gav en relativt tydlig bild gällande vilka 
frågeställningar de svarande uppfattade hålla högre, medelgod eller lägre inställning till.  

Att analysera formulärresultatet med en grund inom teorin underlättades genom 
frågeställningarnas koppling till ramverket. Vissa svårigheter uppkom i processen och vid 
analys av bl.a. fråga ”8” samt ”10” visade sig resultatet innehålla en stor samt relativt jämn 
spridning. Detta medförde att det alternativ med störst procentuell nivå tilläts representera de 
svarandes uppfattning.  

Den kvalitativa analysen krävde en transkribering av ett inspelat material vilket Denscombe 
(2009) beskriver kan medföra minskad tillförlitlighet (s. 262). Detta medförde att ”talspråket” 
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i största mån tilläts representera det ”respondenterna” återgett och endast några få upprepade 
ord samt exempelvis ”ja”, ”ju” etc uteslöts.  

Att analysera detta material med stöd inom det teoretiska ramverket var en utmaning men 
analysen styrkte vissa vetenskapliga ansatser mer än inom det kvantitativa resultatet. 
Exempelvis framkom det inom den kvalitativa datan hur en förmedling av information via 
ljud ansågs möjlig vilket skiljde sig från det kvantitativa resultatet.     

!
!
Slutsats 

Ljudsättning av gränssnitt kan användas för att beröra en användares känslor, upplevelser och 
därtill påverka en upplevd användbarhet inom ett system. Det är tydligt hur det klassiska 
formspråkets idiom dominerat både design för Internet, användares erfarenheter och därav 
personliga önskemål samt skapat ett synsätt vilket till viss del undertryckt en acceptans 
gällande utveckling av ljud/musik för gränssnitt. Möjligen kan de digitala spelens ökade 
acceptans, påverkan samt betydelse för samhället påbörjat en förändring av dessa 
inställningar. För att lyckas tillföra ljud som en positiv och samverkande komponent inom 
systemdesign krävs det ett noga balanserat formspråk vilket hämtar delar från både den 
klassiska och kreativa designen samtidigt som användarens känsla av bibehållen kontroll 
hålls central. Detta medför att ljudsättning bör bindas till själva interaktionen med ett 
gränssnitt. Alltså bör helt automatiskt genererade ljudimpulser eller en otydlig anledning till 
varför ljudet/musiken genererats motverkas. Studien framställer vissa men dock svaga belägg 
kring presentation av information via ljud och därför tolkas området istället vara mer kopplat 
till påverkan av upplevelser hos användaren. Undersökningen av prototypen tydliggör hur 
ljud kan sträcka sig utanför musikområdet och behandlas som ett komplement för att 
förstärka, därtill påverka den upplevda symboliken i förslagsvis bilder.  

Att tillföra ljudsättning inom gränssnitt är avslutningsvis fullt möjligt men påverkas av 
flertalet faktorer som exempelvis systemmål, eller situation och bör ställas mot vetskapen 
gällande att flertalet användare inte alls uppskattar detta.  

Förslag för framtida forskningsområden 

Flertalet moderna användare värdesätter inte direkt en ljudsättning av internetbaserade 
gränssnitt. Därför kan det vara intressant att inom framtida undersökningar låta fokus kretsa 
kring exempelvis:  !

• Vad krävs för att användare ska förändra en negativ inställning till ljudsatta 
gränssnitt? 

• Vilken typ av användare uppskattar ljudsatta gränssnitt? 
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• Var ligger gränsen mellan den kreativa samt klassisk designen inom gränssnitt för 
att bibehålla användarens känsla av kontroll? 

• Hur bör interaktion med ljudsatta gränssnitt utformas? 
• Varför uppskattas ett ljudlöst media på Internet? !

Ett ytterligare forskningsområde kan utgöra: ”Hur förmedling av information bör utformas 
för att förbättras genom ljudsättning”. Eller varför inte undersöka om teorier från film/spel, 
ljuddramaturgi, kan sammanföras med UX-metodik och gränssnittsdesign och därtill även 
mer specifik ”ljudkomposition för internetbaserade gränssnitt”, vilket bör vara ytterst 
spännande och troligen outforskade områden.  !
Det kan slutligen vara intressant att undersöka varför ljudsättning av Internet tillsynes och i 
största allmänhet uppfattas som något negativt. Detta då andra situationer där ljudsatt 
interaktion med gränssnitt genom exempelvis biljettsystem, interaktiva informationsenheter, 
digitala spel eller bankautomater inte upplevs lika besvärande.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bilagor 

!
Bilaga A !
Detta återger frågeformuläret men med en något enklare design än den faktiska 
internetbaserade enkäten och på grund av svårigheter vid att fullständigt återge HTML inom 
ett dokument 

!  

!  !
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Bilaga B !
Detta är en förminskad version av prototypen där de vita rutorna med texten: ”piano” samt 
”trumset” symboliserar var ljuden presenterades. !!!!!!!!!!!!!!!!

!33


