
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för
Kandidatexamen i Informatik
Termin VT 2021
Fakulteten för Ekonomi

Hur vår sinnesstämningen påverkas av
ett förstärkt ljudlandskap
En konceptdriven undersökning av hur en
användarupplevelse skulle kunna
designas för att öka kontakten med vår
nära omgivning
Elin Nyström



Författare
Elin Nyström

Titel
Hur vår sinnesstämningen påverkas av ett förstärkt ljudlandskap - En konceptdriven undersökning av
hur en användarupplevelse skulle kunna designas för att öka kontakten med vår nära omgivning.

Handledare
Kari Rönkkö

Examinator
Kerstin Ådahl

Sammanfattning

Nyfikenhet och känsla av att kontakt med vår omgivning är viktigt för vårt välbefinnande.

Däremot bidrar kombinationen av att vara hemmablind och mobiltelefonens tjuvande av vår

uppmärksamhet till att vi distanserar än mer från den. Genom att engagera människor genom

ljud för att rikta vår uppmärksamhet mot omgivningen och bort från mobiltelefonen kan man

väcka nyfikenheten till liv, och på så sätt få ökad kontakt med omgivningen. En konceptdriven

designstudie ligger till grund för ett designkoncept som den här kandidatuppsatsen presenterar.

Syftet är att studien skall skall bidra med insikter och lärdomar för framtida forskning inom

området. Arbetet undersöker hur användarupplevelsen av ett förstärkt ljudlandskap potentiellt

kan designas för att människor ska få ökad kontakt med sin omgivning. I en empiriskt studie får

deltagarna jämföra hur deras sinnesstämning påverkas av ett förstärkt ljudlandskap med det

naturliga ljudlandskapet i en, för dem, känd miljö. Resultatet visar att det går att påverka

användarens sinnesstämning, men att det råder delade meningar om den ger ökad kontakt med

omgivningen. Slutsatsen blir att; sinnesstämningen påverkas olika, vilket kan bero på vilka

personliga preferenser användaren redan har med sig.

Ämnesord
Affekt, sinnesstämning, förkroppsligande interaktioner, augmented reality, Ljudlandskap, sonifikation,
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Abstract

Curiosity and a sense of connection with our everyday environment is important for our

well-being. However, the combination of not being able to appreciate what is close to us and

smartphones stealing our attention just makes a larger gap between us and everyday

environments. By engaging people through sound to direct our focus towards our surroundings

and away from the smartphone, you can bring your curiosity to life, and in that way get an

enhanced connection to the everyday environment. This paper presents a design concept based

on a study made with a Concept-Driven Design method. The purpose of the suggested design

concept is that the insights and knowledge that is drawn from it can be used to help future

research within the field. This paper examines how a user experience of an augmented

soundscape could be designed for people to enhance their connection to their surroundings. In

an empirical study, participants get to compare how their mood is affected by a natural

soundscape compared to an augmented soundscape in an everyday environment. The result

shows that all of the participants' mood was affected by the soundscape, however when it

comes to enhanced connection to their surroundings only 40% of the participants said it did. A

conclusion was made that the mood is affected differently depending on personal preferences

and previous experience.

Keywords
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experience

3



Innehåll

1. INTRODUKTION 6
1.1 Syfte, Frågeställning och metodval 8
1.2 Avgränsningar 9
1.3 Definitioner 9
1.4 Disposition 12

2. LITTERATURGENOMGÅNG 12
2.1 Förkroppsligande av känslor 13

2.1.1 Teorin om konstruerade känslor 13
2.2 Sonifikation 15

2.2.1 Experimentella kvaliteter i interaktionsdesign 15
2.2.2 Soniska atmosfärer 15
2.2.3 Performativitet 16

2.3 Hur man mäter sinnesstämning 17
2.3.1 Att designa den rätta känslan 19

3. METOD 20
3.1 Litteratursökning 20
3.2 Konceptdriven designforskning 20

3.2.1 Grundprinciper 21
3.2.2 Det teoretiska konceptet 21

3.3 Tillämpning av konceptdriven designforskning 22
3.3.1 Konceptgenerering och utforskning av koncept 22
3.3.2 Intern kritik och design av artefakter 24
3.3.3 Extern kritik 25
3.3.4 Revidering och kontextualisering av koncept 25

3.4 Genomförande 25
3.4.1 Fältstudie 25
3.4.2 Insamling av data 26
3.4.3 Deltagare och urval 26
3.4.4 Frågeformulär 27

3.5 Etiska överväganden 28

4. RESULTAT OCH ANALYS 29
4.1 Resultat 29

4.1.1 Den första promenaden 29
4.2.1 Den andra promenaden 31
4.1.3 Påverkan av sinnesstämning 33
4.1.4 Resultatanalys 33

4.2 Analys 35
4.2.1 Analys utifrån befintliga teorier 35
4.2.2 Analys som underlag för revidering av koncept 36

4.3 Designkoncept 36

5. DISKUSSION 37
5.1 Diskussion 37

4



5.1.1 Förankring i befintlig forskning 37
5.1.2 Resultatdiskussion om påverkad sinnesstämning 38
5.1.3 Resultatdiskussion om framtida forskning 39

5.1 Metodologiska överväganden 40

6. SLUTSATSER 41

7. KÄLLHÄNVISNING 42

8. BILAGOR 44-57

5



1. INTRODUKTION
“Staycation” och “Hemester” är uttryck som används av media i flera år (Svenska

dagbladet, 2009; Dagens Nyheter 2021). Det betyder att istället för att åka långt bort på

semester så spenderar man sin semester med att semestra i sin närmiljö. Istället för att

upptäcka nya platser så återupptäcker man sin omgivning, eller rentav upptäcker nya

platser man aldrig sett förut i sin hemmiljö. Under coronapandemin har det blivit ett

lämpligt alternativ till semester för många (Svenska dagbladet, 2021; Tui 2021; Dagens

nyheter 2020). I en undersökning av Swedish Network of Destination Management

Organisation (2020) visar att coronapandemin har satt tydliga spår för vårt resande. Ca

80% av de tillfrågade svarade att de har rest i Sverige under 2020 och kommer att vilja

fortsätta med det år 2021. Däremot upplever många att det är en utmaning att

återupptäcka en redan känd plats eller att upptäcka nya platser i kända miljöer

(McGookin, Monastero & Torre 2016). Det beror bland annat på att vi lätt tar vår dagliga

omgivning för givet, och på så sätt tappar kontakten med den, menar McGookin et al

(2016). Nyfikenhet och känsla av att kontakt med vår omgivning är viktigt för vårt

välbefinnande (Vaittinen & McGookin 2018). Samtidigt argumenterar McGookin et al

(2016) att kombinationen av att vara hemmablind och mobiltelefonen tjuvande av vår

uppmärksamhet gör att vi distanserar än mer från den. Genom att engagera människor att

upptäcka unika och personliga aspekter av vardagliga platser kan man väcka nyfikenheten

till liv och på så sätt få ökad kontakt med omgivningen (Vaittinen & McGookin 2018).

Att använda ljud för att rikta vår uppmärksamhet mot omgivningen kan vara ett

potentiellt angreppssätt för att återupptäcka redan kända platser. Att designa ett

ljudlandskap eller att förstärka ett redan befintligt ljudlandskap har visat sig vara ett bra

sätt att få människor att fokusera på utvalda element i omgivningen för att

uppmärksamma dem bättre (Rönnberg & Löwgren 2021). McGookin et al (2016) visar i

sin studie att förstärka ljudlandskap kan användas för att rikta människors uppmärksamhet

mot sin omgivning under dagliga promenader. Författarna har använt sonifikation för att

förstärka ett redan befintligt ljudlandskap för att undersöka detta. Sonifikation är en

icke-verbalt sätt att kommunicera information. Eftersom det är ett sätt att kommunicera

information så kan man använda det för att undersöka den data som den kommunicerade

informationen ger. I studien förkroppsligas känslor, genom ljud, i ett designat

ljudlandskap, på dagliga promenader. I syfte att skapa ett återengagemang till en

omgivning så har förkroppsligande visat sig vara ett användbart verktyg att skapa
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förståelse för verkliga upplevelser på ett holistiskt sätt (McGookin et al 2016). Det som

däremot inte framgår i studien är vad vad användarna anser om upplevelsen av det

förstärkta ljudlandskapet.

“Close your eyes and imagine yourself in a car, driving away from your

hometown, knowing you will never return. Can you characterize that feeling by

combining emotion concepts?” - Barrett (2018). Frågan är ställd av Lisa Feldman Barrett

en i en artikel där hon föreslår två tekniker för att hjälpa människor att bemästra sina

känslor; (1) att lära sig nya ord kopplade till känslor och (2) att skapa emotionella koncept

baserat på de känslorna. Hon menar att känslorna människor får i varje unik situation som

de befinner sig i, är ett koncept som skapats av en kombination av känslor som vi upplevt

tidigare, som baseras på de känslor som är mest lik den nya situationen vi upplever. Det

viktigaste jobbet vår hjärna har är inte att tänka, känna eller att ens visualisera, det är att

hålla vår kropp vid liv så att vi överlever och trivs menar Barrett (2018). Nya ord som

identifierar känslor mer utförligt än att bara beskriva känslan att “må bra” och “må dåligt”

hjälper människor att skapa emotionella koncept som i sin tur driver förutsägelser om den

sinnesstämning som människor befinner sig i. Dessa förutsägelser används för att reglera

kroppens energibehov, som avgör hur en människa mår just nu. Barett (2018) menar att

om man kan identifiera sina känslor genom att kategorisera dem till emotionella koncept,

så kan man påverka sin sinnesstämning och således minska olustkänslor och öka

välbefinnandet.

Rönnberg och Löwgren (2021) presenterar ett tillvägagångssätt för att undersöka

användarupplevelsen av ett designat ljudlandskap genom att musikaliska ljud

sammanflätas med olika nivåer av känslor kopplade till vår sinnesstämning. Författarna

menar att man kan designa ett ljudlandskap där de musikaliska ljuden kan komplettera

och/eller förstärka sinnesstämningen hos människor i en fysisk miljö. Genom specifik

data från sonifikation har författarna identifierat två experimentella kvaliteter som kan

användas för att undersöka hur människors sinnesstämning påverkas av de musikaliska

ljuden i ett designat ljudlandskap. Experimentella kvaliteter är verktyg som används för

att uttrycka en intersubjektiv förståelse för vad användarens upplevelse borde vara.

Verktyget används oftast inom interaktionsdesign för att uttrycka önskvärda kvaliteter

(Löwgren 2009).

De kvaliteter som Rönnberg och Löwgren (2021) har identifierat som

experimentella inom sonifikation är soniska atmosfärer och performativitet. Sonisk
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atmosfär kallas en del av ett förstärkt ljudlandskap, som refererar till vilket sätt ett ljud är

designat på en given plats och är upplevt som ett ljudlandskap. Att känna av atmosfären

på en plats är en multi-uppfattad upplevelse av en spatial rymd som har en nära relation

till vad vi kallar för ljudlandskap. Det är en del av nuet och på så vis en del av hur vi

upplever platsen (Rönnberg & Löwgren 2021).

Performativitet betyder på vilket sätt människor uttrycker sig i sociala rymder

(Bardzell, Bolter, & Löwgren, (2010). I design för publika och semi-publika platser

handlar performativitet om att bygga en scen och förse lyssnaren med rekvisita för att

kunna uppträda på den scenen (ibid). En sonisk atmosfär kan designas som en scen där

ljudet är rekvisitan som utgör den, dvs performativiteten (Rönnberg & Löwgren 2021).

Denna studie har för avsikt att undersöka hur användarupplevelsen av ett designat

ljudlandskap skulle kunna designas för att påverka människors sinnesstämning. Forskning

av förstärkta ljudlandskap är i sig inget nytt och är något som har studeras av flera

forskare (Hong, Lam, Ong, Ooi, Gan, Kang, Yeong, Lee & Tan, 2021; McGookin,

Monastero & Torre 2016; Sikora, Russo, Eerek & Jurčević 2018; Truax 2012). Däremot

menar Aletta och Xiao (2018) i en analys av aktuell forskning på ljudlandskap, att en av

de största utmaningarna inom ljudlandskapforskning handlar om att bygga broar mellan

akademiker och praktiker. Studien ämnar att bidra till till att stärka den bron. Studien gör

så genom; (1) att undersöka hur användarupplevelsen kopplat till att känna ökad kontakt

med sin omgivning skulle kunna se ut, (2) att undersöka om det går att, och i så fall hur

man kan påverka användarens sinnesstämning av ett designat ljudlandskap med hjälp av

experimentella kvaliteter inom musikalisk sonifikation, och (3) att applicera praktiskt

arbete med konceptdriven designforskning som metod för att undersöka akademiska

teorier (McGookin et al 2016; Löwgren & Stolterman 2010; Rönnberg & Löwgren

2021).

1.1 Syfte, Frågeställning och metodval
Syftet med studien är att ge ökad förståelse för hur användarupplevelsen av ett förstärkt

ljudlandskap potentiellt kan designas för att användaren ska få ökad kontakt med sin

omgivning. Studien kommer att undersöka om och hur användarens sinnesstämning

påverkas av ett förstärk ljudlandskap kopplat till en, för dem, välbekant plats.
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Hur kan ett förstärkt ljudlandskap designas för att påverka sinnesstämningen så att

användaren upplever en ökad kontakt med sin nära omgivning?

För att studien ska ge ökad förståelse för användarupplevelsen ska ett designat

ljudlandskap konceptualiseras utifrån befintliga teorier. Därför appliceras metoden

konceptdriven design forskning på studien (Stolterman & Wiberg 2010). Det presenterade

konceptet ska bidra med ökad förståelse genom ett designförslag på vad som skulle kunna

vara relevanta performativiteter att använda i ett förstärkt ljudlandskap för att påverka

sinnesstämningen, som i sin tur ger ökad kontakt med en nära omgivning (Rönnberg &

Löwgren 2021).

1.2 Avgränsningar
Studien avgränsas till att undersöka den förändrade sinnesstämningen som sker från ett

ljudlandskap upplevt i Visby under lågsäsongen, som löper från oktober till maj som i

denna studie infaller i april, jämfört med ett ljudlandskap från högsäsong, som löper från

juni till september, i detta fall en sommarkväll i juli. Avgränsningen görs eftersom studien

har för avsikt att ge ökad förståelse för hur en användarupplevelse skulle kunna se ut i ett

designat förstärkt ljudlandskap. Att undersöka detta genom att fokusera på den förändrade

sinnesstämningen och dess orsaker ger tillräcklig förståelse, inom ramen för denna studie,

som gynnar ett holistiskt förhållningssätt till designade ljudlandskap i framtiden.

1.3 Definitioner
I denna studie används följande begrepp. Dessa beskrivs utifrån hur de har

konceptualiseras i förhållande till studiens ändamål.

Sinnesstämning är relaterat till humör, där humör beskriver vilket typ av känslomässigt

läge en person har eller kan ha (Psykologiguiden 2021). Sinnesstämning skiljer sig genom

att det beskriver det känslomässiga läge som en person befinner sig i för stunden.

Affekt är den känsloreaktion som sker när man upplever något (Psykologiguiden 2021).

Den kan ses som den förändring som sker i människors humör som utgörs av en

förändrad känsla, eller en förändrad sinnesstämning. Affekt kan kategoriseras och

utvecklas inom våra basala känslor, både positiva eller negativa. Mer specifikt kan det
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förändrade känsloläget delas in i två kategorier: Aktiv/passiv och behaglig/obehaglig

förändring av känsloläge (Russell 1980).

Hedonism är ett samlingsnamn för känslorelaterade termer som är kopplade till njutning.

Hedonismen menar också att njutning är ett centralt mål för människors strävan att nå

välbefinnande (McGookin et al 2016).

Förkroppsligande känslor är de sinnen vi använder för att skapa en holistisk förståelse

för världen på ett multimodalt sätt (McGookin et al 2016). Vi gör det genom hela vår

kroppsrörelse varje dag: genom syn, hörsel, rörelse, beröring och lukt.

Augmented Reality (Sv. Förstärkt verklighet) är en interaktiv upplevelse där man

placerar ut objekt i den verkliga världen. Förstärkningen kan ske via alla våra

förkroppsligande sinnen: visuellt, auditiv, haptiskt, sensoriskt och genom luktsinnet

(Graham, Zook & Boulton 2013). Det görs ofta med hjälp av GPS-teknik i ex. en

smartphone. I förhållande till denna studie är förstärk verklighet kopplat till det designade

ljudlandskapet som placeras ut i verkligheten för att manipulera det befintliga

ljudlandskapet med hjälp av GPS-teknik.

Ljudlandskap definieras enligt ISO: “en akustisk miljö som den upplevs eller förstås av

en eller flera personer i ett visst sammanhang” (ISO 2021). Ett ljudlandskap innefattar

alla ljud som befinner sig i den akustiska miljön, naturliga ljud så som djurläten, vinden

och regnet. Det utgörs även av ljud skapat av människor: sorl, maskiner, musik m.fl.

(Rönnberg & Löwgren 2021).

Sonifikation är ett soniskt (ljudligt) uttryck av data eller information (Rönnberg &

Löwgren 2021). Det kan exempelvis användas som ett auditiv (audio augmented reality)

komplement där syftet är att ge ytterligare information om en viss typ av data (ofta visuell

data). Den hjälper till att identifiera mönster och tolka den datan (Bardzell et al 2010;

Rönnberg & Löwgren 2021).

Experimentella kvaliteter är specifikt karaktäriserade som kvaliteter av

användarupplevelsen av en specifik användarsituation eller en specifik genre av
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interaktionsdesign (Bardzell et al 2010). De fungerar som verktyg för att förmedla den

intersubjektiva förståelsen av vad användarens upplevelse är eller borde vara. De används

oftast för att förmedla önskvärda kvaliteter.

Användarupplevelse

Användarupplevelsen är en kombination av använd arens intryck, förstå else och reaktion

på en produkt och används i sammanhang med människa-datorinteraktion.

Användarupplevelse definieras som de för nimmel ser och reaktioner som uppstår hos en

person genom använd ning och/eller förväntad an vänd  ning av en produkt, system eller

tjänst (Computer Sweden 2021)

Sonisk atmosfär

En sonisk atmosfär refererar till vilket sätt ett designat ljud på en given plats är upplevd

som en miljö. Den är en del av nuet och på så sätt en vital del av hur vi upplever och

uppfattar platsen (Rönnberg & Löwgren 2021).

Performativitet

Performativitet avser på vilket sätt människor uttrycker sig i sociala sammanhang

(Bardzell et al 2010). Människor uppträder sin persona i sociala sammanhang gentemot

andra människor. Inom interaktionsdesign används performativitet som rekvisita för att

bygga scener för användarens uppträdande (Rönnberg & Löwgren 2021).

Atmosfäriska ljud

Atmosfäriska ljud utgörs av subtila och distinkta ljud på en given plats eller miljö

(Rönnberg & Löwgren 2021). Det kan vara naturliga ljud som: vind, regn, rinnande vatten

men även onaturliga ljud såsom trafik, människors rörelse, maskiner, röster m.fl. Det kan

även vara ljud som påverkats av arkitektur och dess akustiska karaktär som avgör hur

ljuden upplevs och förändras av dem.

Musikaliska ljud

Musikaliska ljud i ett ljudlandskap är medvetet skapade eller designade för att skapa en

specifik känsla eller ett särskilt känslomässigt uttryck (Rönnberg & Löwgren 2021). Det

kan handla om valet av musikstil, genre eller liknande. Det designade ljudet har för avsikt
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att spegla de önskade förväntningar eller det önskade resultatet av de aktiviteter som

utspelar sig på platsen.

1.4 Disposition
I detta första kapitel konstateras att det finns ett behov av en brygga mellan det

akademiska och det praktiska arbetet för att få en ökad förståelse för användarupplevelsen

av ett förstärkt ljudlandskap. Kapitlet innehåller en forskningsbakgrund, en frågeställning

och syftet med arbetet. I kapitel 2 fördjupas kunskaperna om förkroppsligande av känslor,

hur vår sinnesstämning påverkas. Kunskaperna flätas ihop med fördjupningar inom

musikaliska ljud, sonifikation och dess experimentella kvaliteter. Fördjupningarna

kopplas samman för att utgöra den teori som ligger till grund för studien. Tredje kapitlet

belyser motivationen till konceptdriven designforskning som metod och valet av

genomförande. De metodologiska angreppssättet förklaras och arbetsprocessen beskrivs.

Fjärde kapitlet behandlar resultatet av studien och den undersökning som gjorts. I kapitlet

beskrivs också de analytiska överväganden som gjorts och belyser dem i förhållande till

konceptets utveckling och den befintliga forskningen. Därefter fortsätter arbetet med det

femte kapitlet där reflektioner görs om arbetet, resultatet samt de möjligheter som

framkommit för vidare forskning. I det sjätte kapitlet sammanställs slutsatserna av

studien. Slutligen presenteras källförteckningen följt av bilagor.

2. LITTERATURGENOMGÅNG
För att förstå hur ett förstärkt ljudlandskap kan designas för att få kontakt med vår

omgivning behövs en ökad förståelse för de centrala delar som utgör det upplevda

kompositionen av ett förstärkt ljudlandskap. I det här avsnittet presenteras relevanta

teorier gällande förkroppsligande av känslor kopplat till ljud samt dess hedoniska

aspekter och hur de kopplas samman med teorin om konstruerade känslor (Barrett 2017a;

Barett 2017b; Hutchinson & Barrett 2019; McGookin, Monastero & Torre 2016;

Rönnberg & Löwgren 2021; Vaittinen & McGookin 2018). Sedan följer en förklaring av

de experimentella kvaliteter inom sonifikation som ligger till grund för det presenterade

designkonceptets kvaliteter och hur de ska appliceras i denna studie (Bardzell, et al. 2010;

Deliege 1997; Levitin 2006; Löwgren 2009; McGookin et al 2016; Russell 1980;

Rönnberg & Löwgren 202; Seashore 1967; Ståhl 2004; Truax 2012). Slutligen sker en
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fördjupning i hur man kan undersöka förändringar i sinnesstämningen hos människor

genom Russells Circumplex Model of Affect (Russell 1980) och hur den kan kopplas till

musikaliska ljud (Barrett 2018; Västfjäll, Friman, Gärling & Kleiner 2002;Västfjäll, &

Gärling 2007; Russel 1980; Rönneberg & Löwgren 2021).

2.1 Förkroppsligande av känslor
För att en människa ska kunna skapa förståelse av världen behöver det ske multimodalt

och inte endast genom synintryck (McGookin et al 2016). Vi gör det genom hela vår

kroppsrörelse, och vi gör så på ett förkroppsligande sätt varje dag. Vi upplever vår

omgivningen på flera sätt, men främst: (1) Genom synen: Vi ser bilen, vi ser att det

regnar, vi ser att det är en asfalterad gata. (2) Genom beröring: Om vi tar på bilen så

känner vi den, vi känner regndropparna mot vår hud och våra kläder, vi känner asfalten

under våra fötter. (3) Genom hörseln: Vi hör bilens motorljud, vi hör regnet smattra, vi

hör ljudet av när vi går på asfalten, och vi hör ljudet av bildäck mot asfalten.

I syfte att skapa ett återengagemang till en omgivning så har förkroppsligande

visat sig vara ett användbart verktyg för att skapa förståelse för verkliga upplevelser på ett

holistiskt sätt (Vaittinen & McGookin 2018). Vad som skiljer hörselintryck från

synintryck är att ljud har en förmåga att vara en del av vad vi uppmärksammar i periferin,

samtidigt som den kan upplevas avsiktligen och uppmärksammat, dvs fokuserat

(Rönnberg & Löwgren 2021). Exempelvis kan det vara fördelaktigt att använda

hedonistiska aspekter av kända platser, såsom; känslor, personliga minnen och estetisk

känslighet, för att designa ett förstärkt ljudlandskap (McGookin et al 2016). Hedoniska

aspekter är kopplat till hur vi skapar njutbara upplevelser med hjälp av förutsägelser.

Varje ny upplevelse är en förutsägelse som våra hjärnor gör för att avgöra om vilka av

våra tidigare erfarenheter är den nya upplevelsen mest lik (Hutchinson & Barrett 2019).

En hedonisk förutsägelse är en upplevelse som ämnas att vara njutbar för användaren

(Hutchinson & Barrett 2019; McGookin et al 2016).

2.1.1 Teorin om konstruerade känslor

För att förstå komplexiteten av förutsägelser argumenterar Barett (2017b) för teorin

konstruerade känslor. En stor del av Lisa Feldman Barett’s arbete handlar om att skapa

djupare förståelse för våra sinnen och hur vår hjärna fungerar, som hon gör genom sina

teorier om känslor (Barrett 2017a; Barett 2017b; Barett 2018; Barett 2021; Hutchinson &
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Barrett 2019). Konstruerade känslor kan förklaras som emotionella koncept som vår

hjärna skapar utifrån tidigare erfarenheter, som sedan läggs ihop med en ny erfarenhet för

att skapa nya emotionella koncept (Barrett 2017b). Förutsägelser om en upplevelse är det

sätt som vår hjärna skapa emotionella koncept för att avgöra om vad de upplever är mest

likt utifrån tidigare erfarenheter. Teorin om konstruerade känslor argumenterar för ett

tillvägagångssätt att förstå hur basen av hur känslor beräknas i våra hjärnor. En hjärna kan

ses som en intern motor som kontrollerar centrala mönster. Den gör så genom att söka

igenom och identifiera tidigare erfarenheter för att skapa ett emotionellt koncept. Ett

koncept är en samling av förkroppsligande helhetsbilder som förutspår vad som händer

och avgör vilka åtgärder som ska göras i just den upplevelsen. I oförutsedda situationer

skapar hjärnan en förutsägelse om vad den upplevda situationen är mest lik baserat på

tidigare händelser. På så sätt skapas en förutsägelse om vad upplevelsen är (ibid.). Den

oförutsedda eller nya upplevelsen är resultatet av varje individs tidigare erfarenheter

tillsammans med vad den nya händelsen bringar för erfarenheter kopplat till dessa tidigare

erfarenheter. Det betyder att nästa gång en människa befinner sig i en liknande situation

kommer den personens hjärna att skapa en förutsägelse som nu är kopplat till den

föregående oförutsedda händelsen.

Hedoniska aspekter hjälper oss att skapa kopplingar mellan orsak och verkan då vi har

upplevt detta tidigare, varvid vi utifrån våra upplevelser kan skapa en förståelse av

världen. Kopplingarna är viktiga för att skapa en helhetskänsla av en njutbar upplevelse

(McGookin et al 2016). I en studie använder McGookin et al (2016) sonifikation som

medel för att skapa förkroppsligande känslor i dagliga promenader. De menar att det är ett

effektiv sätt att presentera information för användaren utan att använda synintryck.

Sonifikation används för att undersöka resultatet av den information som de

förkroppsligande känslorna bidrar till i en förstärkning av naturliga ljud i det befintliga

landskapet. I studien designar McGookin et al (2016) ett mobilt system som de kallar för

Wandertrooper. Wandertrooper genererar realtidsbaserade ljud utifrån det befintliga

ljudlandskapet i en, för användaren, känd miljö och det manipuleras genom hur de rör sig

i den miljön. Studien argumenterar att det går att facilitera personliga, meningsfulla och

estetiska upplevelser på dagliga promenader. Wandertrooper visar att det går att

manipulera nivån av abstraktion av en upplevd ljudkälla samt vad den representerar, och

att det har en signifikant påverkan på upplevelsen av vardagliga miljöer. Däremot
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fokuserar studien på en liten del av möjliga ljud manipulationer som kan göras. I

förhållande till denna studie implicerar McGookin et al (2016) att vidare forskning bör

göras på olika abstraktioner av manipulationer av ljudlandskapet genom sonifikation.

2.2 Sonifikation

2.2.1 Experimentella kvaliteter i interaktionsdesign

Att använda design-drivna metoder för att undersöka experimentella kvaliteter har

används flitigt inom interaktionsdesign (Löwgren 2009; Bardzell, et al 2010). Metoderna

används ofta för att få djupare kunskap och större insikt om en specifik användarsituation.

Exempelvis när man undersöker visuella interaktioner, så undersöker man ofta hur

smidigt användaren upplever att designen är. Hur smidig en design är att använda bidrar

till en djupare förståelse och insikter om designen. Dessa insikter ger en indikation på hur

stor skillnaden är mellan de önskade förväntningarna och det önskade resultatet. Två

sådana experimentella kvaliteter för att förstå fenomenet av sonifikation på publika och

semi-publika platser skulle kunna vara sonisk atmosfär och performativitet menar

(Rönnberg & Löwgren 2021).

2.2.2 Soniska atmosfärer

En sonisk atmosfär refererar till vilket sätt ett designat ljud på en given plats är upplevd

som en miljö. Den är en del av nuet och på så sätt en vital del av hur vi upplever och

uppfattar platsen (Rönnberg & Löwgren 2021). Varje plats i en publik miljö har ett

distinkt och subtilt ljud skapat av dess omgivning, som utgör ett platsspecifikt

ljudlandskap. Det kan handla om naturliga ljud så som vind, regn och olika nivåer av

onaturligt ljud så som trafik, sorl, människor, maskiner etc. Ljudlandskapet är även

påverkat av byggnader och akustik som på ett eller annat att sätt förvränger de olika

ljuden. Ljudlandskapet är också påverkat av musik, i sin helhet eller som musikaliska

inslag. Musik är inte skapad av omgivningen utan är medvetet utvalt. En sonisk atmosfär

är den del av ett ljudlandskap som är medvetet utvalt, eller designat, för att förstärka eller

komplettera det befintliga ljudlandskapet. I en studie fokuserar Rönnberg och Löwgren

(2021) på vilket sätt ett ljud medvetet väljs ut för att bidra till skapandet av en designad

sonisk atmosfär. Anledningen till artikelns innehåll är att skapa användbar information för

designers för att gå från analys till generativ bidrag. För att skapa användbar information

har författarna identifierat musikaliska element: Harmoni, pitch melodi, timber, ljudnivå,
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tempo och rytm (Deliege 1997; Seashore 1967; Levitin 2006). De musikaliska element

som har identifierats har de kopplats ihop med Russell’s (1980) Circumplex Model of

Affect (Se fig 1) för att kunna skapa generativa bidrag om hur användaren upplever de

musikaliska ljuden. “The Circumplex Model of Affect” har exempelvis använts för att

karaktärisera emotionella kvaliteter av en upplevelse inom andra områden av

interaktionsdesign (ex. Ståhl 2014). Modellen antyder att: hur vår sinnesstämning

påverkas, går att mäta genom två relaterade system: valens (från obehag till behag) och

upphetsning (från aktiv till passiv). Varje påverkad sinnesstämning kan utgöras av en

kombination av dessa två system. Rönnberg och Löwgren (2021) menar att musikaliska

element kan påverka sinnesstämningen för den som lyssnar, både på vilken nivå den är

behaglig eller obehaglig, och på vilken nivå den är aktiv eller passiv. För att skapa en

representation av en sådan i en sonisk atmosfär behöver den representera en

sammanflätning av komposition, semantisk tolkning samt lyssnarens subjektiva

uppfattningar av musik och ljud för att skapa en helhet. Representationen kan skapas med

hjälp av performativitet (Rönnberg & Löwgren 2021).

Figur 1. Russell's circumplex model of affect kombinerat med musikaliska element (Rönnberg & Löwgren

2021, s.130).
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2.2.3 Performativitet

Performativitet betyder på vilket sätt människor uttrycker sig i sociala rymder (Bardzell et

al 2010). När man konstruerar ljud i en sonisk atmosfär kan det ses som rekvisita till en

scen. Den soniska atmosfären upplevs i en fysisk miljö och där kan man komponera allt

från bakgrundsljud i periferin till fokuspunkter. Att göra det kallas också för

performativitet. Däremot är viktigt att förstå att en persons fokuspunkt kan vara en annan

person periferi i en sonisk atmosfär. Exempelvis kan musiken som spelas i en butik vara

en persons periferi och bidra till att personen uppskattar butiken mer. Däremot kan samma

musik i samma butik upplevas som störande för en annan och då bli den personens

fokuspunkt och bidra till inte uppskattar butiken på grund av musiken. Rönnberg och

Löwgren (2021) beskriver att det kan vara en utmaning för en designer att konstruera

performativa kvaliteter som genererar tillräckligt trovärdig kunskap om hur den soniska

atmosfären upplevs av användaren. Varje designat ljudscen är en unik komposition av

oändliga möjligheter som skapar en representation av världen (McGookin et al 2016).

“Attention  has  to be directed on  how  users will move with  it “from
surface level of an environment, recognising its sound sources and

ambiences, to the mental world of psychological and cultural
associations,  memories  and  symbolism provoked by  those  sounds,

and  then  to  the  unbounded  world of  the imagination”

- McGookin et al (2016 s. 131).

Abstrakta ljud skapar subjektiva imaginära tankar samtidigt som det kan relatera till

specifika situationer och kontexter (Truax 2012). Uppmärksamhet behöver alltså pekas

mot hur användaren rör sig med ljudet i alla nivåer av hur användaren upplever det, från

yttersta lager av miljö till de djupaste psykologiska och kulturella förutsägelserna.

2.3 Hur man mäter sinnesstämning
För att gå från analys till generativt bidrag föreslår Rönneberg och Löwgren (2021) att

man kan designa den soniska atmosfären med performativiteter utifrån hur de musikaliska

ljuden påverkar vår sinnesstämning. Designern kan alltså påverka sinnesstämningen så att
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användarens upplevelse av den soniska atmosfären överensstämmer med designers

intentioner av upplevelsen. Kompositionen behöver dock ta hänsyn till den komplexitet

som utgör användarens hedoniska förutsägelser. Dessa förutsägelser utgör den

förkroppsligande uppfattning av hur varje individ uppfattar verkligheten utifrån tidigare

erfarenheter. Det betyder att ett upplevt ljudlandskap är komplext eftersom en persons

soniska fokuspunkt kan vara en annan persons soniska periferi. I exemplet från ovan om

hur musiken kan upplevas av olika personer kan bero på varje individs personliga

förutsägelser.

Barrett (2018) menar däremot att eftersom våra hjärnor konstruerar våra känslor så

kan vi också lära den att kategorisera dem mer exakt. Sedan kan vi använda denna

detaljerade information för att ta till den mest lämpade åtgärden, eller hindra oss från att

göra något alls. Med ett större ordförråd kan man alltså skapa egna emotionella koncept,

och på så vis egna upplevelser av en situation (Barrett 2018). För att demonstrera ett

större ordförråd ger hon förslag på utvecklade former av tolkade känslor i nedan citat:

“Suppose you knew only two emotion concepts: ‘Feeling Awesome’ and
‘Feeling Crappy’...” “...if you could distinguish finer meanings within
‘Awesome’ (happy, content, thrilled, relaxed, joyful, hopeful, inspired,
prideful, adoring, grateful, blissful . . .), and fifty shades of ‘Crappy’
(angry, aggravated, alarmed, spiteful, grumpy, remorseful, gloomy,
mortified, uneasy, dread-ridden, resentful, afraid, envious, woeful,

melancholy . . .)

- Barett (2018).

Som nämnt tidigare så kan man mäta sin sinnesstämning med hjälp av Russells

circumplex model of affect. För att få en korrekt översättning av de ord som omfattas av

modellen har Västfjäll et al (2002) tagit fram en skala som kallas för Swedish Core Affect

Scale (SCAS). Där har man översatt orden för att få rätt känsla kopplad till rätt

översättnings betydelse och skapat modeller för hur man mäter olika nivåer inom

modellen. Ord som förklarade att man “må bra” eller “må dålig” kan förklaras genom

olika nivåer av om känslan är behaglig eller obehaglig: belåten/missnöjd, glad/ledsen

eller munter/nedslagen. Den kan också mätas på en nivå av hur aktiv eller passiv känslan

är: vaken/sömnig, aktiv/passiv, intresserad/uttråkad, engagerad/oengagerad,
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avspänd/spänd, lugn/orolig och avslappnad/nervös. (Västfjäll et al 2002; Västfjäll &

Gärling 2007). Genom att mäta vilken nivå av dessa motpoler i en människas

sinnesstämning befinner sig, kan man kategorisera dem vidare inom fyra områden. (1)

behaglig aktivering, (2) behaglig inaktivering, (3) obehaglig aktivering, (4) obehaglig

inaktivering (Russel 1980; Västfjäll et al 2002) (Se fig 2). Med hjälp av denna modell kan

vi alltså mäta människors sinnesstämning.

Figur 2. Kategorisering och adjektiva motpoler översatta till svenska i Swedish Core Affect Scale (SCAS)

(Västfjäll et al 2002, s. 28).

Genom att designa användarupplevelser med modellen tillsammans med

musikaliska ljud, s.k. sonifikation, så kan man både komplettera och förstärka en fysiskt

miljö menar Rönnberg och Löwgren (2021). Sonifikationen demonstreras genom att först

identifieras de experimentella kvaliteterna i ljudlandskapet. Sedan exemplifieras

ljudlandskapet i en spekulativ design som visar hur den kan användas för att påverka hur

människor upplever den soniska atmosfären och dess performativitet, samt hur dessa

potentiellt kan påverka lyssnarens sinnesstämning. De menar att man dels skulle kunna ge

dagsaktuell information till allmänheten, exempelvis hur förorenad luften är på platsen

just nu, samtidigt som man då kan påverka hur människor agerar i det designade

ljudlandskapet. Man kan alltså, enligt Rönnberg och Löwgren (2021), designa en

användarupplevelse utifrån en önskad sinnesstämning kopplat till musikaliska ljud och

sedan mäta den hos användarna för att se om de stämmer överens med designerns

intentioner.
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2.3.1 Att designa den rätta känslan

När man designar ljudbaserade möjligheter för att användas och integreras genom

engagemang på publika platser så designar du alltid, till en viss nivå, rekvisita för

människors sociala prestation förklarar Rönnberg och Löwgren (2021). De argumenterar

att med eller utan just deras föreslagna riktlinjer finns det potentiellt många värdefulla

sonifikationer att designa och utforska på publika platser. Sonifikation kan användas inom

flera områden; för att förstärka visuell information, för att stimulera sociala prestationer

eller skapa en avsiktlig sonisk atmosfär som ger den “rätta känslan”. Vad de alla har

gemensamt är att de skapar en resa genom dimensioner från yttersta lagret av miljön på en

resa till en performativ fokuspunkt (Rönnberg & Löwgren 2021).

3. METOD
För att genomföra studien behöver ett förstärkt ljudlandskap designas och undersökas.

Det designade ljudlandskapet kommer att ramas in med hjälp av de två experimentella

kvaliteter som presenterats. För att designa soniska atmosfärer så kommer Russel’s

Circumplex Model of Affect (Russel 1980) kopplat till olika dimensioner av musikaliska

inslag, som presenteras i fig. 1, att användas (Rönnberg & Löwgren 2021). För att

undersöka om det går att skapa kontakt med kända miljöer behöver performativiteten

bestå av ljud kopplade till en specifik plats, i mitt arbete är det sommartid (högsäsong)

som är känd för användaren. Detta för att skapa “den rätta känslan”(ibid). Inom ramen för

denna uppsats är möjligheterna att återskapa ljud från platsen utifrån sommaren

begränsade. Dessutom behöver ljud skapas som överträffar orginalljudet från platsen. Det

beror på att ljudlandskapet skall vara förstärkt och inte bara rekonstruerat. För att göra

detta behöver spekulationer göras och därför anses konceptdriven designforskning vara en

lämplig metod för studien (Jakobsone 2019; Stolterman & Wiberg 2010).

3.1 Litteratursökning
För att söka efter vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studien har olika,

specifikt utvalda, databaser använts: Google Scholar, ACM Digital Library och delvis

HKR Summon. Forskningen har begränsats till de artiklar som har publicerats de senaste

fem åren. Sökorden som användes var: Augmented Reality, Audio Augmented Reality,

Soundscape, Sonification, Stmosphere, User Experience, Critical Design, Affect. Dessa

vetenskapliga artiklar gav dels djupare förståelse för de teorier som ligger till grund till
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studien gällande förkroppsligande av känslor, hur man kan påverka sinnesstämningen och

sonifikation som experimentella kvaliteter.

3.2 Konceptdriven designforskning
Konceptdriven designforskning undersöks utifrån befintliga teorier (Stolterman & Wiberg

2010). I mitt arbete har jag utgått från följande grundprinciper för konceptdriven design

forskning.

3.2.1 Grundprinciper

1. Konceptdriven forskning har för avsikt att designa och skapa ett koncept och en

artefakt som manifesterar önskade teoretiska idéer som en holistisk komposition

(Stolterman & Wiberg 2010).

2. Den slutgiltiga artefakten har potentiell kraft att fungera som ett argument för de

kvaliteter som det konceptet föreslår och de teoretiska intentionerna med den

(Stolterman & Wiberg 2010).

3. Kvaliteten av artefakten som reflektion av ett koncept och som ett argument är en

konsekvens av ett omsorgsfullt skapade av underliggande teoretiska idéer,

konceptet och artefakten (Stolterman & Wiberg 2010).

4. Det omsorgsfulla skapandet av artefakten är en process skapad för att förfina och

inkludera viktiga karaktärsdrag av konceptet samtidigt exkluderas funktioner och

kvaliteter som inte skapar förståelse och kan evalueras som ett teoretiskt argument

(Stolterman & Wiberg 2010).

3.2.2 Det teoretiska konceptet

Den manifesterade artefakten som konceptualiseras är de musikaliska ljud som utgörs av

de performativiteter som behövs i en sonisk atmosfär för att uppleva det (Rönnberg &

Löwgren 2021). Artefakten designas baserat på de befintliga teorier som ligger till grund

för konceptet om att använda förkroppsligande känslor genom ljud för att undersöka hur

sinnesstämningen kan påverkas. Artefakten gestaltas genom en kombination av

performativiteter bestående av atmosfäriska och musikaliska ljud. Tillsammans skapar de

performativiteterna i en sonisk atmosfär, som i sig skulle kunna bidra till en känsla av

ökad kontakt omgivningen (Barrett 2017b; McGookin et al 2016; Rönnberg & Löwgren

2021). För att undersöka känslan av ökad kontakt med omgivningen används den soniska
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data som hämtas ur de två experimentella kvaliteterna, sonisk atmosfär och

performativitet. Data från sonifiakitonen ska användas för att skapa djupare förståelse för

hur användarupplevelsen på publika platser skulle kunna tillämpas för att skapa “den rätta

känslan” (Rönnberg & Löwgren 2021). Ursprungsidén är hur en designad sonisk atmosfär

kopplat till högsäsong, mer specifikt en julikväll i Visby som får människor att

uppmärksamma sin omgivning, och på så vis få en ökad kontakt med platsen.

● Artefakten är performativiteten, dvs de atmosfäriska och musikaliska ljud som

gestaltar ljudet av juli kvällen i Visby kopplat till den specifika platsen.

● Teorin utgör av den soniska atmosfären som kan upplevas genom

performativiteter för att etablera en uppmärksamheten mot omgivningen.

● Konceptet är artefakten som förstärker ljudlandskapet på en specifik plats som är

känd för användaren.

Den designade artefakten har för avsikt att skapa förutsägelser om platsen genom

hedoniska minnen av hur platsen kan vara i en annan säsong (McGookin et al 2016).

Spekulationen som görs är om ljudet av en julikväll i Visby kan användas som

förutsägelser för att påverka lyssnarens sinnesstämning gentemot platsen för att i sin tur

uppmärksamma den (Stolterman & Wiberg 2010). För att skapa förståelse för

användarupplevelsen, hur lyssnarens sinnesstämning påverkas av det förstärkta

ljudlandskapet som är kopplat till en specifik platsen, är det av stor vikt att endast ett fåtal

kvaliteter undersöks. I det här arbetet så är det den soniska atmosfären och

performativiteten som utgör den (Rönnberg & Löwgren 2021). Dessa två kvaliteter

konceptualiseras och prövas genom de sju aktiviteter som utgör konceptdriven

designforskning Stolterman och Wiberg (2010) .

3.3 Tillämpning av konceptdriven designforskning
Tillämpningen av konceptet i mitt arbete har skett genom de sju steg av designaktiviteter

som beskrivs i en metodologisk guide: (1) Konceptgenerering, (2) Utforskning av

koncept, (3) Intern kritik av koncept, (4) Design av artefakter, (5) Extern kritik av

koncept, (6) Revidering av koncept (7) Kontextualisering av koncept.
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3.3.1 Konceptgenerering och utforskning av koncept

Litteratursökningen startade upp konceptgenereringen. Litteratur gällande

sinnesstämning, affekt, ljudlandskap, förkroppsligande känslor, hedonism har använts för

att få en förståelse av designrymden. Förståelsen för designrymden har sedan ställt mot

forskning om förstärkta ljudlandskap, sonifikation och dess experimentella kvaliteter. Vad

som ligger till grund för de initiala skisserna i processen är en kombination av: (1)

befintliga teorier om hur sinnesstämningen påverkas genom musikaliska ljud i en sonisk

atmosfär och designkoncept (McGookin et al 2016; Rönnberg & Löwgren 2021), (2) En

kartläggning av flera publika platser som är kända för studiens intressenter, (3)

Kopplingen till platsen genom platstypiska atmosfäriska ljud från en sommarkväll i juli,

(4) Genereringen av de musikaliska ljud som kan påverka vår sinnesstämning kopplat till

platsen och det ljudlandskap som ämnas att återskapas och som kan mätas i modellen.

Utforskning av koncept har skett genom att både de atmosfäriska ljuden och de

musikaliska ljuden som genererats fram, har kombinerats på olika sätt på med de utvalda

platserna. För att identifiera rätt typ av ljud så behövde ett ställningstagande om vilken

typ av sinnesstämningen ljudlandskapet ämnat att skapa (Barrett 2017b; McGookin et al

2016; Rönnberg & Löwgren 2021). Inom ramen för Russell's circumplex model of affect

kan man dela in en sinnesstämning i fyra kategorier; (1) behaglig aktivering, (2) behaglig

inaktivering, (3) obehaglig aktivering, (4) obehaglig inaktivering (de beskrivs mer

utförligt i kapitel 2.3 Hur man mäter en sinnesstämning)(Russel 1980). Eftersom studien

har för avsikt att undersöka om det går hur man kan få öka kontakten med sin omgivning

med hedoniska förutsägelser, dvs en njutbar upplevelse, så har ett antagande gjorts.

Antagandet handlar om att av dessa fyra kategorier så är en njutbar upplevelse placerad i

kategorin behaglig aktivering. I förhållande till denna studie så kan en behaglig aktivering

tolkas som behaglig, för att den skall vara njutbar, men också att den är aktiverande för

att syftet är att skapa ökad uppmärksamheten och ökad kontakt med omgivningen. De

atmosfäriska och musikaliska ljuden skall därför förhålla sig till att befinna sig inom

kategorin behaglig aktivering.

De atmosfäriska ljuden av en sommarkväll i juli kopplat till platserna togs fram i

formen av ex. sorl från människor, billjud, fågelkvitter, nattklubbsmusik, liveband, vinden

som susar, regnet som smattrar, syrsor som spelar, havets som skvalpar, bin som surrar,

gräsklippare m.fl. De musikaliska ljuden är instrumentala och har hämtats från Adobe

Stock (2021), som är en plattform för royaltyfri musik. De atmosfäriska ljuden och den
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royaltyfria musiken som har använts är sådana som stämmer överens med att vara:

Harmoniska eller dur-ackord, ljus eller komplex timber, uppåtgående melodier och höga

till medium nivåer av ljud (Rönnberg & Löwgren 2021)(se fig 1). Utifrån detta så har

flera koncept gestaltats och balanseras mellan de musikaliska elementen på olika sätt

genom att placeras de olika ljuden, både atmosfäriska och musikaliska på de utvalda

platserna, i olika kompositioner.

3.3.2 Intern kritik och design av artefakter

Den interna kritiken har utvärderats baserat på hur väl de olika koncepten stämmer

överens med att befinna sig inom behaglig aktivering. För att skapa en balans mellan de

musikaliska element som ryms inom behaglig aktivering så balanseras ljuden utifrån att

de tillsammans utgjorde ett ljudlandskap. Med det menas att några ljud har legat i

gränslandet mellan att vara behaglig och obehaglig och vissa har legat i gränslandet av att

vara mer eller mindre aktiverande. Sedan har dessa balanserats utifrån vad som kan

utgöras av fokuspunkter och vad som kan anses vara bakgrundsljud. Genom att testa olika

kombinationer så utvecklades ett koncept som ansågs ha den rätta balansen kopplat till

vad som kan anses vara en lämpligt form av atmosfäriska ljud i periferi och vilka som var

fokusljud. De musikaliska elementen har legat som inledande och avslutande i det

designade ljudlandskapet för att uppmärksamma förändringar från det befintliga

ljudlandskapet till det förstärkta. Tillsammans så utgör det ett nytt koncept där de centrala

delar som stämmer bäst överens med existerande teorier, finns med.

Fram till den interna kritiken har designartefaktens utformning utvecklats till ett

fåtal kompositioner av de kombinerade ljudkällor som skulle kunna utgöra en sonisk

atmosfär på en plats och hur den potentiellt skulle kunna låta under en sommarkväll i juli.

En av dessa koncept som anses ha mest potential utifrån hur sinnesstämning kan påverkas

starkast utgör det koncept som utsätts för extern kritik. Eftersom det inte går att veta helt

säkert vilket ljud som upplevs som fokuspunkter eller bakgrundsljud, så har den

komposition som stämmer bäst överens med att vara en central komposition inom ramen

för behaglig aktivering valts ut som det koncept som vidareutvecklas. Konceptet har

sedan utformats i webbverktyget Echoes: ett verktyg som använts för att designa

platsbaserade ljudkällor genom Geotaggning och Audio Augmented Reality (Echoes

XYZ 2021).
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Platsen som valdes ut är Stora torget i Visby. Det är en plats med många

restauranger och nattklubbar som på sommaren har uteserveringar med livespelningar. På

torget ligger även S:t Katarinas ruin där det brukar förekomma medeltida livespelningar

och eldshower under sommaren se (se bilaga 4). Stora torget är en naturlig mötesplats och

har varit så i flera århundraden. Det atmosfäriska ljudet har tagits fram utifrån hur det kan

låta på platsen under en sommarkväll i juli. En medeltida spelning i ruinen, en live

trubadur på en av uteserveringarna, generellt sorl från människor, fordon på platsen och

nattklubbsmusik från dansgolven är exempel på ljud som kan förekomma på på Stora

torget under sommaren. För att skapa den sinnesstämning som är kopplat till

välbefinnande och nyfikenhet har en instrumental musik valts ut och spelas upp innan och

efter det förstärkta atmosfäriska ljudlandskapet (Rönnberg & Löwgren 2021). Det

atmosfäriska ljudet i sig är det ljudlandskap som i den externa kritiken jämförs med det

befintliga “naturliga” ljudlandskapet på platsen under lågsäsong.

3.3.3 Extern kritik

Extern kritik har skett genom att artefakten som konceptualiseras har utvärderats och

kritiseras av intressenter (Stolterman & Wiberg 2010)(se bilaga 1). Inom ramen för denna

uppsats utfördes en jämförande fältstudie följt av frågeformulär (bilaga 3) där deltagarna

fick svara på frågor gällande hur deras sinnesstämning påverkats. En utförligare

beskrivning av deltagarna görs i avsnitt 3.4.1.

3.3.4 Revidering och kontextualisering av koncept

Ett slutgiltigt designkoncept faställdes (se bilaga 6) med en analys av resultatet från den

externa kritiken. Den data som specifikt kunde kopplas till hur deras sinnesstämning

påverkats, togs vidare till revideringen. Den data som ansågs vara av värde för framtida

forskning från de mer generella och subjektiva perspektiv på upplevelsen tas upp i

diskussionsavsnittet. Eftersom denna studie har konceptdriven designforskning som

metod så är resultatet av studien, dvs det presenterade designkonceptet, endast underlag

för vidare designarbete, och inte ett slutgilitgt designförslag (Stolterman & Wiberg 2010).

3.4 Genomförande
I den externa kritiken prövades det designade ljudlandskapet i en fältstudie på intressenter

(Denscombe 2018).
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3.4.1 Fältstudie

Fältstudien genomfördes genom att de deltagande intressenter fick instruktioner om att

gå två förutbestämda promenader. Promenaderna tar ca 5 minuter och varje deltagare gick

dem enskilt. Promenaderna börjar på en gata i anslutning från norr till Stora torget i

Visby, fortsatte sedan över torget och avslutas på en gata på mot västra sidan av torget (se

bilaga 5). I den första promenaden gick deltagarna sträckan utan något förstärkt

ljudlandskap. Det ljudlandskap som de upplevde var det befintliga “naturliga”

ljudlandskap som var där, just då. Efter promenaden fick de svara på frågor om hur deras

sinnesstämning påverkades av den (Västfjäll et al 2002). De frågeformulär som är

kopplade till studien (se bilaga 3) har utformats i Google Forms. Frågorna i sig är

baserade de skalor som beskrivs i kapitel 2.3 (Västfjäll & Gärling 2007).

Den andra promenaden gjordes genom att de gick exakt samma sträcka en gång

till fast denna gång med det förstärkta ljudlandskapet påkopplat. De fick en mobiltelefon

för att kunna använda applikationen Echoes, det verktyg som ljudlandskapet var utformat

i (se bilaga 1 och 6) (Echoes XYZ 2021). För att lyssna på ljudlandskapet fick de även ha

använt ett par hörlurar. Efter genomförandet svarade deltagarna på samma frågor om hur

deras sinnesstämning påverkades av den andra promenaden. I ett ytterligare frågeformulär

ombads de svara utförligare och med egna ord om deras upplevelse av de två olika

promenaderna (se bilaga 3).

3.4.2 Insamling av data

Innan studien genomfördes fick deltagarna ett mail med en förfrågan om de ville delta i

studien samt instruktioner om hur studien kommer att genomföras (se bilaga 2).

Datainsamling från studien har gjorts genom frågeformulär via Google Forms. Den

datainsamling som gjorts av deras personliga uppgifter är: e-post, förnamn, och

ålderskategori. Övrig data är de svar som de angivit i frågeformuläret som givits dem i

anslutning till studien (se bilaga 3)

3.4.3 Deltagare och urval

Syftet med den externa kritiken var att undersöka: hur sinnesstämningen påverkas, vad i

sinnesstämningen det är som påverkas och varför den påverkas som den gör. Resultatet

kan ge djupare förståelse för hur användarupplevelsen av ett ljudlandskap kan designas i

framtiden. För att få förståelse hur sinnesstämningen påverkas behövdes en kvantitativ

indikation på detta göras för att veta om sinnesstämningen påverkas. Därför användes de
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SCAS-skalan för att jämföra deltagarnas sinnesstämning före och efter promenaden med

det förstärkta ljudlandskapet ligger (Västfjäll et al 2002; Västfjäll & Gärling 2007). Det

var av stor vikt att detta underlag fanns med för att utgöra den djupare förståelsen för vad

och varför sinnesstämningen påverkas som den gör i varje enskilt fall.

Utifrån dessa kriterier identifierades potentiella intressenter utifrån ett enda

kriterium: att de behöver vara väl bekanta med platsen som ska undersökas. Kontakt med

intressenterna skedde initialt via mail, därefter per telefon för att bestämma plats och tid

för genomförandet. Tio intressenter kontaktades, varav fem tackade ja till att delta. Initialt

ombads de endas att dela med sig av sitt förnamn, e-postadress samt ålderskategori. I den

senare delen av frågeformuläret fokuserar de öppna och beskrivande frågeställningarna på

att skapa ökad förståelse för varje individs personliga upplevelse av vad och varför deras

sinnesstämning påverkats på det sätt som den gjort. Detta tillvägagångssätt antyder att

studien har avsiktligt använt en kvantitativ studie metod initialt för att bekräfta

indikationer som ligger till grund för en kvalitativ ansats. För att inte avslöja deltagarnas

identitet kommer endast deras förnamn och ålderskategori att nämnas i studien.

Deltagarna är: Emil 26-35 år, Örjan 56-65 år, Låtta 56-65 år, Viktor 26-35 år och Sofie

26-35 år.

3.4.4 Frågeformulär

Fokuset för frågeformuläret har varit att dels mäta deltagarnas förändringar i

sinnesstämning mellan de olika promenaderna, och dels för att dokumentera deltagarnas

egna tolkningar och reflektioner av de upplevda promenaderna. Frågeformuläret var

indelat i fyra avsnitt (se bilaga 3). I det första avsnittet fick de besvara frågor om vilken

ålderskategori de var i. Anledningen var att undersöka om ålder kan vara en avgörande

faktor i hur sinnesstämningen påverkas. Det andra och tredje avsnittet var de frågor som

utgör de enda kriterier som fanns för studien. Det vill säga hur väl de var bekanta med

platsen. De delar i frågeformuläret som ämnar att undersöka den förändrade

sinnesstämningen utgörs av de skalor som presenteras i SCAS-modellen (Västfjäll et al

2002). Det andra avsnittet var de frågor som deltagarna svarade på efter den första

promenaden och det tredje avsnittet besvaras efter den andra promenaden. I det sista

avsnittet av frågeformuläret var frågorna öppna och beskrivande som ämnat att fånga den

personliga upplevelsen de olika promenaderna.
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För att veta hur skalan skall mätas förtydligas detta i en ytterligare studie av

samma författare (Västfjäll & Gärling 2007). I studien beskrivs tre olika metoder att

numrera skalan (se fig 3), där alla tre sätt fungerar lika väl. Anledningen är att oavsett

numrering så ska ett medelvärde dras ur de olika skalorna för att ge en indikation på vart i

en x- & y-axel de placerar sig inom Russells Circumplex Model of Affect (Russell 1980).

Så länge numreringen i skalorna överensstämmer med numreringen i modellen så har det

ingen betydelse för vilken som fungerar bäst. I denna studie har metod B valts ut.

Anledningen till detta är för att i Google Forms var det den enda alternativ som var

möjligt.

Figur 3. En bild på de tre olika skalor som kan användas inom SCAS-modellen, i denna studie har “raiting

format B” använts (Västfjäll & Gärling 2007, s.236).

3.5 Etiska överväganden
För att utföra studien användes överväganden framtagna av vetenskapsrådets fyra etiska

riktlinjer för forskningsetik; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellskravet,

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna informerades via mail (se bilaga 2)

om den del av syftet som gav tillräcklig information om betydelsen för deras roll i

studien, enligt informationskravet. Att avslöja hela syftet med studien riskerade att

påverka resultatet och därför var det ett aktivt val att inte informera om att det förstärkta

ljudlandskapet hade för avsikt att representera en sommarkväll i juli och att det hade för
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avsikt att ge deltagaren ökad kontakt med omgivningen. Det framgick även i det

utskickade mailet att deltagandet i studien är frivilligt och att deltagaren är fri att avbryta

sin medverkan närsomhelst under studien, enligt samtyckeskravet. För att säkerhetsställa

att den data som samlats in är konfidentiell, enligt konfidentiellskravet, så är Google

formulären lösenordsskyddade. I rapporten refereras personerna endast till förnamn för att

skydda deras verkliga identitet. Endast den information som är relevant för studien

beskrivs i rapporten. Datan som samlats in har endast nyttjats i den här studien och

kommer inte att användas för andra ändamål utöver den, enligt nyttjandekravet.

4. RESULTAT OCH ANALYS
I det här avsnittet presenteras först resultatet av den externa kritiken. Därefter följer en

analys av det presenterade resultatet i förhållande till studiens syfte, som sedan förankras i

befintliga teorier.

4.1 Resultat
Syftet med den externa kritiken var att undersöka hur användarens sinnesstämning

påverkas av ett förstärk ljudlandskap kopplat till en, för dem, välbekant plats. Mer

specifik genomfördes undersökningen på fem deltagare som alla är väl bekanta med den

utvalda platsen. Platsen var Stora torget i Visby. En plats som är känd för att under

sommaren vara en aktiv mötesplats med stort utbud av kultur, restauranger och

nattklubbar. Deltagarna började studien med att gå en förutbestämd promenad över torget

utan ett förstärkt ljudlandskap. Därefter svarade de på frågor om hur deras sinnesstämning

påverkats av promenaden. Sedan fick de gå samma promenad men denna gång med ett

förstärkt ljudlandskap i ett par hörlurar. För att kunna göra en jämförelse fick deltagarna

även efter den andra promenaden svara på samma frågor gällande hur deras

sinnesstämning påverkats.

4.1.1 Den första promenaden

I tabellen (Se fig 4) presenteras varje deltagares svar på hur deras sinnesstämning

påverkats av den första promenaden. Tabellen visar vad varje enskild deltagare har svarat

på en skala mellan 1-9. De skalor som ingår i kategorin valens ger ett medelvärde som

sedan placeras ut i X-axeln. Detsamma gäller för kategorin av aktivering som placeras ut i
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Y-axeln. Tillsammans bildar de ett värde som går att utläsa hur deras sinnesstämning

påverkas i modellen.

PROMENAD 1

Valens Emil Örjan Låtta Viktor Sofie

Missnöjd/belåten 7 7 8 7 8

Ledsen/glad 6 7 7 8 9

Nedslagen/munter 6 7 7 8 9

Totalt 19 21 22 23 26

Medelvärde 6,33 7,00 7,33 7,67 8,67

Aktivering Emil Örjan Låtta Viktor Sofie

Sömnig/vaken 6 7 7 7 9

Passiv/aktiv 3 6 7 6 7

Uttråkad/intresserad 7 7 9 6 8

Oengagerad/engagerad 8 6 7 6 7

Spänd/avspänd 8 9 6 6 9

Orolig/Lugn 3 9 7 8 9

Nervös/Avslappnad 6 9 7 7 9

Totalt 41 53 50 46 58

Medelvärde 5,8 7,5 7,1 6,5 8,2

Figur 4. En översikt över hur alla deltagares sinnesstämning var efter första promenaden.

I axel-diagrammet (Se fig 5) presenteras varje deltagares svar på hur deras sinnesstämning

påverkats av den första promenaden utifrån SCAS-modellen (Västfjäll et al 2002;

Västfjäll & Gärling 2007). Axel-diagrammet visar att alla deltagarna upplevde den första

promenaden inom ramen för vad som anses vara en behaglig aktivering.
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Figur 5. Alla deltagares har placerats ut i The Circumplex Model of Affect( Russell 1980) för att tydliggöra

vart de befinner sig i skalan i den första promenaden.

4.2.1 Den andra promenaden

I tabellen (Se fig 6) presenteras varje deltagares svar på hur deras sinnesstämning

påverkats av den andra promenaden. Precis som i den första promenaden har ett

medelvärde dragits ur frågor gällande valens och aktivering.
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PROMENAD 2

Valens Emil Örjan Låtta Viktor Sofie

Missnöjd/belåten 8 5 7 6 3

Ledsen/glad 7 5 7 7 3

Nedslagen/munter 8 5 7 8 2

Totalt 23 15 21 21 8

Medelvärde 7,67 5,00 7,00 7,00 2,67

Aktivering Emil Örjan Låtta Viktor Sofie

Sömnig/vaken 8 9 7 9 8

Passiv/aktiv 7 7 8 9 9

Uttråkad/intresserad 8 4 7 7 8

Oengagerad/engagerad 8 4 6 8 8

Spänd/avspänd 4 6 6 7 2

Orolig/Lugn 5 6 6 7 3

Nervös/Avslappnad 6 4 6 8 3

Totalt 46 40 46 55 41

Medelvärde 6,57 5,71 6,57 7,86 5,86

Figur 6. En översikt över hur alla deltagares sinnesstämning var efter andra promenaden.

I axel-diagrammet (Se fig 7) presenteras varje deltagares svar på hur deras sinnesstämning

påverkats av den andra promenaden utifrån SCAS (Västfjäll et al 2002; Västfjäll &

Gärling 2007). Axel-diagrammet visar att två av deltagarna, Örjan och Sofie, inte längre

befinner sig inom kategorin behaglig aktivering. Sofie ligger inom ramen för obehaglig

aktivering medans Örjan ligger i gränslandet mellan behaglig och obehaglig aktivering.

Resterande deltagare ligger kvar inom ramen för behaglig aktivering. Ett konstaterande

kan göras att alla deltagarna har fått en förändrad sinnesstämning från den första till de

andra promenaden. Detta bekräftar den kvantitativa indikationen som var nödvändig att

göra för att få svar på om sinnesstämningen påverkas av ett förstärkt ljudlandskap i

förhållande till det naturliga ljudlandskapet.
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Figur 7. Alla deltagares har placerats ut i The Circumplex Model of Affect för att tydliggöra vart de

befinner sig i skalan i den andra promenaden.

Figur 8. Alla deltagares jämförs från den först till den andra promenaden i The Circumplex Model of Affect

(Russell 1980).
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4.1.3 Påverkan av sinnesstämning

Utifrån resultatet som konstaterar att alla deltagare fått en förändrad sinnesstämningen

kan en jämförelse presenteras gällande vad som påverkat och hur den påverkats (se fig 8).

Emil upplevde att den andra promenaden var både mer behaglig och gav högre

aktivering än den första promenaden. Viktor upplevde att den andra promenaden var mer

behaglig och gav lägre aktivering än den första promenaden. Örjan, Låtta och Sofie

upplevde att den andra promenaden var mindre behaglig och gav lägre aktivering än den

första promenaden.

4.1.4 Resultatanalys

Här presenteras resultatet av de öppna frågor som följde efter promenaderna (Se bilaga 3).

Dessa ligger till grund för det reviderade designkoncept (se bilaga 6).

Det råder delade meningar mellan deltagarna när det kommer till vilken av

promenaderna de gillade bäst. Emil och Viktor var de två deltagarna som föredrog den

andra promenaden över den första. Båda upplevde den andra promenaden som mer

behaglig. Däremot upplevde Emil en högre aktivering och Viktor en lägre aktivering.

Emil beskriver detta: “Den var mer puls & mer engagerande, musiken gjorde

promenaden mycket mer intressant, man fick ett helhetsintryck av vad torget kan vara,

trots att den var under lågsäsong”. Viktor beskriver den upplevda lägre aktiveringen

som: “Mer livfull. Ungdomar som är ute och slår runt och roar sig. Ett mer levande stora

torget.” Detta antyder att promenaden skulle vara mer aktiverande. Men Viktor beskriver

även att: “Igenkänningsfaktorn och nostalgin i andra promenaden gjorde att man drog på

smilbanden medans den första promenaden var mycket mer harmonisk och njutbar för

mig idag”. I den öppna frågorna menar Viktor att nostalgin från förr gjorde att han kände

sig mer avslappnad. Emil upplevde att det var mer behaglig på grund av

bakgrundsmusiken men att den högre aktiveringen förmodligen beror på att Emil också

upplevde att den blev lite mycket ibland.

Örjan, Låtta och Sofie upplevde att den andra promenaden var mindre behaglig

och gav lägre aktivering än den första promenaden. För Örjan och Sofie så var skillnaden

störst och deras beskrivningar om varför påvisar detta. Örjan förklarar att: “Den första

gav mig lugn och ro, den andra gjorde mig stressad och orolig”. Sofie beskriver det

såhär: “I den första promenaden hördes fågelsång och ett härligt lugnt sus från vinden.

Den andra promenaden upplevdes stressig och forcerad till skillnad från den första
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promenaden som upplevdes mysig och harmonisk”. Låtta’s upplevelse var inte lika stor i

skillnad och svarar: “Första låten soft avspänd, annars gillar jag naturliga ljuden mer,

Den andra var mer som att att jag ville gå fortare och gå därifrån”. Vilket kan anses som

en mildare stressnivå än för Örjan och Sofie. Det framgår tydligt att Örjan och Sofie

föredrar den första promenaden mer än den andra, i förhållande till Låtta där det är

mindre markant. I förhållande till den markanta skillnaden i sinnesstämning för Örjan,

Låtta och Sofie så är det tydligt att Emil och Viktor föredrar den andra promenaden

utifrån hur deras sinnesstämning påverkas.

I frågan om vad deltagarna trodde att ljudlandskapet ämnade att förmedla så

svarade alla förutom Sofie att det var ett livligare och rikt nöjesutbud som är kopplat till

sommarkväll i Visby, som är platsens högsäsong. Sofie tolkade det som att syftet var att

förmedla sorgsenhet och oro. Däremot så tyckte inte Örjan och Låtta att ljudlandskapet

lyckades att förmedla det som de ansåg. Örjan och Låtta var också två av de tre deltagarna

som inte uppskattade den andra promenaden. Däremot tyckte Sofie, den tredje deltagaren

som föredrog första promenaden, att ljudlandskapet förmedlade det som hon tolkade som

sorgsenhet och oro. Det betyder att Sofie inte har förstått vad ljudlandskapet ämnade att

förmedla och på så sätt har ljudlandskapet inte lyckades förmedla det önskade resultatet

till Sofie. Hon beskriver sin tolkning: “Ökad medvetenhet om hur omvärlden uppfattas

när vi har musik i öronen. Får mig att tänka på det man missar i sin upplevelse av

omvärlden när man ständigt går med musik i hörlurarna”. Slutligen fick deltagarna svara

på två konkreta frågor som låg utanför frågeformuläret. På den första frågan svarade alla

att de upplevde att de uppmärksammade sin omgivning mer i den andra promenaden. På

frågan om de upplevde att de fick ökad kontakt med sin omgivning svarade Emil och

Viktor att de gjorde det, medans Örjan, Låtta och Sofie svarade att de inte upplevde det.

4.2 Analys
I detta avsnitt analyseras resultatet i förhållande till befintliga teorier. Sedan följer en

analys som ligger till grund för det två sista aktivitetstegen i konceptdriven

designforskning, revidering och kontextualisering av designkoncept.

4.2.1 Analys utifrån befintliga teorier

Utifrån de svar som redovisats i resultatet kan flera slutsatser dras. Undersökningen i

denna studie bekräftar Rönnberg och Löwgrens (2021) teorier om att det går att påverka
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människors genom att koppla musikaliska ljud till olika nivåer av känslor i deras

sinnesstämning. Det bekräftar även att ett förstärkt ljudlandskap ökar människor

uppmärksamhet mot sin omgivning (McGookin et al 2016). Däremot råder det delade

meningar om det går att öka kontakten med sin omgivning med det förstärkta

ljudlandskapet som konceptualiseras. Emil förklarar varför han upplever en ökad kontakt

med omgivningen: “Det var roligt att uppleva torget som man känner igen det

sommartid, mer en känsla av hemma. Den var mer puls & mer engagerande, musiken

gjorde promenaden mycket mer intressant, man fick ett helhetsintryck av vad torget kan

vara, trots att den var under lågsäsong”. Viktor menar att: “Igenkänningsfaktorn och

nostalgin i andra promenaden gjorde att man drog på smilbanden”. Örjan upplevde inte

det förstärkta ljudlandskapet som att han fick ökad kontakt med omgivningen, detta

förklarade han med att: ”Den första gav mig lugn och ro, Den andra gjorde mig stressad

och orolig”. Låtta säger också att: “Jag upplever det stressigare med musiken än utan

musik, att det är roligare med musik men jag tycker vardagstorget är mysigast”. Det kan

finnas många faktorer som skiljer Emil och Viktor från Örjan och Låtta. Till exempel kan

uppväxt, intresse, livssituation, social bakgrund, ekonomisk bakgrund och kulturell

bakgrund m.fl. vara faktorer som påverkar varje enskild deltagare, som inte är kända i

studien. En uppenbar faktor är däremot ålder. Emil och Viktor är i åldersgruppen 26-35.

Medans Örjan och Låtta är 56-65. Däremot är Sofie i åldersgruppen 26-35 men upplevde

inte heller en ökad kontakt med omgivningen. Sofie hade också tolkat ljudlandskapets

förmedling med att handla om sorgsenhet och oro, vilket blir missvisande i analysen.

4.2.2 Analys som underlag för revidering av koncept

För att göra en revidering av konceptet behövde några nyckelfaktorer förfinas och

utvecklas. Något som var sant i alla fall utom ett var att balansen mellan ljuskällorna i det

förstärkta ljudlandskapet inte riktigt stämde överens med verkligheten. Den bidragande

faktorns påverkan framkom i frågan om vad som var det största negativa skillnaderna på

upplevelserna. Där svarade alla utom Viktor att musiken var den bidragande faktorn i den

andra promenaden. Örjan förklarade att: “Blev som sagt stressad och orolig av

ljudpålägget i promenad 2. Framför allt eftersom ljudet inte matchades av bilderna”. För

Viktor så var det ett atmosfäriskt ljud som var den största negativa skillnaden, Viktor

förklarar: “Trafiken som jag uppfattade, bussbromsar och dumpventiler och andra

trafikljud var inte så angenäma”. De insikter som framkommit om att ljudpåläggningen
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blev för mycket, ibland mer än vad som brukar vara verkligt på platsen och att det

förstärkta ljudet inte alltid stämde överens med verkligheten, har använts som underlag

för en revideringen av designkonceptet.

4.3 Designkoncept
Studien gav inte tillräckliga svar på om konceptet ger ökad kontakt med omgivningen,

däremot gav den indikationer på brister i det designade ljudlandskapet som påverkade

resultatet. Eftersom studien inte fann några konkreta bevis så ändrades konceptet baserat

på de brister som framkom i deltagarnas upplevde som negativt i det förstärkta

ljudlandskapet. Konceptet som presenteras (se bilaga 6) är en modifiering där det

förstärkta ljudlandskapet har förfinats och balanserats i relation till att befinna sig mer

centralt inom behaglig aktivering i Russell's Circumplex Model of Affect (Russel 1980;

Västfjäll et al 2002). I det slutgiltiga designkonceptet har vissa ljud korrigerats så att de

stämmer mer överens med verkligheten och vissa ljud har tagits bort för de ansågs som

störande och överflödiga. För att veta om det förfinade designkonceptet kan ge ökad

kontakt med sin omgivning behöver en ny studie genomföras. Det ligger utanför denna

studies omfattning utifrån den valda metodens sju aktivitetssteg (Löwgren & Stolterman

2010), samt den tidsram som projektet innefattar. Eftersom det presenterade

designkonceptet har för avsikt att endast bidra till ökad förståelse för hur ett ljudlandskap

skulle kunna designas så är designkoncept inte ett komplett förslag på en potentiell

lösning och mer forskning behöver göras.

5. DISKUSSION
Den här studien har syftat till att ge ökad förståelse för hur användarupplevelsen av ett

förstärkt ljudlandskap potentiellt kan designas för att användaren ska få ökad kontakt med

sin omgivning. Studien har haft för avsikt att presentera ett designkoncept som ska bidra

med ökad förståelse för framtida forskning inom området. I detta kapitel diskuteras den

teoretiska förankringen, resultatet av konceptualiseringen kopplat till syftet, följt av

faktorer som ligger till grund för förslag på framtida forskning. Kapitlet avslutas med de

metodologiska övervägandena som gjorts.
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5.1 Diskussion

5.1.1 Förankring i befintlig forskning

Syftet har konkretiserats genom inspiration och insikter från samhällsbevakning samt

kunskapande och utveckling genom tidigare forskning. Det kom att visa sig att förstärkta

ljudlandskap var ett område där det gjorts mycket forskning (Hong et al. 2021; McGookin

et al. 2016; Sikora et al. 2018; Truax 2012). Befintlig forskning visade bland annat att det

går att använda förstärka ljudlandskap för att få människor att uppmärksamma sin

omgivning (McGookin et al. 2016; Sikora, et al. 2018). Den befintliga forskningen visar

även att det går att förstärka ett redan befintligt ljudlandskap för att få människor att rikta

fokus på specifika föremål på dagliga promenader (McGookin et al. 2016). Samma studie

demonstreras detta genom att använda förkroppsligande känslor och sonifikation som

centrala delar i undersökningen.

Litteratursökningen gav däremot tidigt indikationer på begränsningar i

undersökningar gjorda på användarupplevelsen av ett designat ljudlandskap (Hong et al

2021; McGookin et al 2016; Sikora et al 2018; Truax 2012). Under tiden som

litteratursökningen skedde så publicerades en ny studie om hur man kan designa

användarupplevelser med musikalisk sonifikation (Rönnberg & Löwgren 2021). Studien

visade sig vara en öppning, kopplade till att förstå och ställa rätt frågor för att undersöka

användarupplevelsen av ett designat ljudlandskap. Studien visade att vår sinnesstämning

går att mäta och förändra genom att koppla musikaliska ljud till den. Utifrån denna

kandidatstudie förankrades detta påstående med en mätbara modell inom socialpsykologi

(Russell 1980; Västfjäll et al 2002; Västfjäll & Gärling 2007) och ökad förståelse för dess

funktioner inom hjärnforskning (Barrett 2017a; Barrett 2017b; Hutchinson & Barrett

2019). Förankringen i tidigare forskning blev grundpelare för det presenterade

designkonceptet.

Designkonceptet har utgått från att användarupplevelsen kopplat till känslan av

kontakt med vår omgivning går att påverkas genom att förändra människors

sinnesstämning med hjälp av experimentella kvaliteter inom musikalisk sonifikation

(Barrett 2017b; McGookin et al 2016; Russel 1980; Rönnberg & Löwgren 2021).
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5.1.2 Resultatdiskussion om påverkad sinnesstämning

Deltagarna i studien hade delade meningar om hur det designade ljudlandskapet gav dem

en ökad kontakt med sin omgivning. Alla deltagare var överens om att ljudlandskapet

gjorde att de uppmärksammade sin omgivning mer än tidigare. Alla deltagarna fick alltså

en förändrad sinnesstämning i det förstärkta ljudlandskapet. Däremot så upplevde bara två

av fem deltagare en ökad kontakt med omgivningen. De upplevde att de fick en förbättrad

sinnesstämning, medans de som ansåg att det inte gjorde det, fick en försämrad

sinnesstämning. Barrett (2018) talar om att alla våra upplevelser är en förutsägelse baserat

på tidigare erfarenheter. När vi utsätts för en ny upplevelse så försöker vår hjärna göra en

förutsägelse om vad denna upplevelse är mest lik utifrån tidigare erfarenheter som liknar

den situationen en människa befinner sig i. I förhållande till hur deltagarna beskriver hur

de upplevde det förstärkta ljudlandskapet så kan Barretts teori om konstruerade känslor

(Barrett 2017b) förklara att de som upplevde en ökad kontakt, föredrar miljöer där det är

liv, rörelse, puls och musik, medans de tre som inte upplevde en ökad kontakt, inte

föredrog en sådan miljö. Det skulle kunna betyda att ökad kontakt med omgivningen kan

upplevas, om personen i fråga föredrar det ljudlandskap som de upplever, men det betyder

också att upplevelsen subjektiv utifrån varje persons egna föreställningar om vad

ljudlandskapet representerar för dem.

Barett (2021) menar att vår hjärna frågar sig själv hela tiden: Sist jag upplevde en

liknande situation, och när min sinnesstämning var ungefär samma, vad gjorde jag då? I

förhållande till undersökningen betyder det att den förändrade sinnesstämningen från den

första promenaden, utan ett förstärkt ljudlandskap, gjorde att deltagarna befann sig i en

läge baserad på den upplevelsen, när de sedan upplevde den andra promenaden, med ett

förstärkt ljudlandskap. I detta fall var den första promenadens ljudlandskap en solig, varm

och stilla vårdag med fågelkvitter. Det kan betyda att resultatet kunde ha blivit annorlunda

om den sinnesstämning de hade innan de andra promenaden var konstruerad på ett annat

sätt, exempelvis en mulen, regnig och blåsig vinterdag. Däremot framgår det inte i studien

hur deltagarnas personliga upplevelse i en liknande situation faktiskt utspelade sig, dvs

den delen av förutsägelsen som handlar hur det tidigare upplevt platsen (Barrett 2021).

Därför kan detta inte förklaras utan att få en djupare förståelse för varje deltagares

enskilda uppfattning av tidigare erfarenheter, vilket ligger utanför denna studies

omfattning.
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5.1.3 Resultatdiskussion om framtida forskning

Tidigare studier på förstärkta ljudlandskap har främst fokuserat på att få människor att

fokusera på ljudet och dess representation, utan att titta på hur användaren faktiskt

upplever det förstärka ljudlandskapet i förhållande till det befintliga (Hong et al 2021;

McGookin et al 2016; Truax 2012). Däremot finns det forskning på det, samt indikationer

på betydelsen för att föra forskning framåt inom designade ljudlandskap (Aletta och Xiao

2018; Sikora, et al. 2018; Rönnberg & Löwgren 2021). Det designkoncept som har

utvecklats i denna studie möjliggör för framtida forskning att ta vid för att: dels undersöka

hur upplevelsen påverkas av vår sinnesstämning, men också för att undersöka hur man

kan förändra sinnesstämningen med hjälp av ett ljudlandskap för att skapa bättre

användarupplevelser. Designkonceptets ökade förståelse ger djupare insikter som skulle

kunna bidra till att bryggan mellan det akademin och det praktiker stärks.

Några viktiga faktorer som kan ha påverkat resultatet i denna studie var dels att

jämförelsen i den externa kritiken var baserat på en jämförelse mellan det verkliga

ljudlandskap som rådde på platsen för studien jämfört med ett förstärkt ljudlandskap

kopplat till en sommarkväll i juli. Dagen som studien genomfördes var en tidig vårdag

som var solig, varm och stilla med mycket fågelkvitter. Hade det varit en mulen, regnig

och blåsig vinterdag, eller vilken annan dag som helst, hade sinnesstämningen och

användarna upplevelse eventuellt kunnat vara annorlunda. Framtida studier bör fokusera

på att studera samma miljö under olika delar på året, vid olika väderslag eller olika tid på

dygnet för att ge ökad förståelse för hur detta påverkar sinnesstämningen och upplevelsen

av det.

Den andra faktorn är att det förstärkta ljudlandskapet inte upplevs stämma överens

med hur platsen faktiskt kan låta under en sommarkväll i juli. Det vill säga att oavsett om

man gillar platsen vid tidpunkten eller inte så var ljudet i sig störande då det upplevdes

som “lite för mycket”. Hade ljudlandskapet varit bättre balanserat och mer korrekt i

relation till hur det kan låta på platsen så hade även det kunnat ge andra resultat i studien.

Framtida forskning bör fokusera på att det förstärkta landskapet är mer sofistikerat och

korrekt i förhållande till vad det förstärkta ljudlandskapet ämnar att representera.

En tredje faktor kan ha att göra med urvalet av deltagare och de kvalifikationer

som studien omfattade. Det enda krav som studien hade var att deltagarna behöver vara

välbekanta med platsen som undersökningen skedde på. I studien visade de sig att

flertalet av de deltagare som föredrog den första promenaden när det var en lugn och stilla
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vårdag var i åldersspannet 56-65, medans alla som föredrog en plats med liv, rörelse, puls

och musik var i åldersspannet 26-35. Detta ger en liten indikation på att resultatet kan

påverkas av åldersskillnader i förhållande till det upplevda ljudlandskapet. Studiens

omfattning är för liten för att avgöra om detta är fallet. Framtida forskning bör även

fokusera på att undersöka detta ytterligare, men även andra subjektiva förutsägelser ex.

uppväxt, intresse, livssituation social bakgrund, ekonomisk bakgrund och kulturell

bakgrund, för att få en ökad förståelse för vad dessa faktorer säger om

användarupplevelsen.

5.1 Metodologiska överväganden
Studien har formats kring följande frågeställning: Hur kan ett förstärkt ljudlandskap

designas för att påverka sinnesstämningen så att användaren upplever en ökad kontakt

med sin omgivning? För att studien skulle ge ökad förståelse för användarupplevelsen av

ett designat ljudlandskap behövde det konceptualiseras. Därför applicerades metoden

konceptdriven design forskning (Stolterman & Wiberg 2010). Studien förhåller sig till de

fyra grundprinciper som metoden har som beskrivs i kapitel 3.3 Metodens grundprinciper

och utformas i metodens sju aktiviteter som beskriv i kapitel 3.4 Tillämpning av

konceptdriven designforskning

Det var en utmaning att förankra en gestaltning och förklaring av ett

designkoncept baserat på ljud i en metod som är ämnad för visuella gränssnitt. Därför

underlättade det att den studie som ligger till grund för att göra undersökningen med

musikalisk sonifikation (Rönnberg & Löwgren 2021) är delvis samma författare som

utvecklat metoden konceptdriven designforskning (Löwgren & Stolterman 2010). Den

senaste studien beskriver en tydlig övergång från det visuella till det auditiva som har

kunnat användas som en förankrade brygga i konceptutvecklingen.

6. SLUTSATSER
Syftet med studien har varit att ge ökad förståelse för hur användarupplevelsen av ett

förstärkt ljudlandskap potentiellt kan designas för att användaren ska få ökad kontakt med

sin omgivning. Studien har undersökt hur användarens sinnesstämning påverkas av ett

förstärk ljudlandskap kopplat till en, för dem, välbekant plats. Forskningsfrågan var:
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Hur kan ett förstärkt ljudlandskap designas för att påverka sinnesstämningen så att

användaren upplever en ökad kontakt med sin nära omgivning?

För att uppnå syftet har potentiella användares sinnesstämning undersökts i samband med

en promenad på en välbekant plats utan ett förstärkt ljudlandskap. Därefter har den

jämförts med den sinnesstämning de fått av en promenad med ett förstärkt ljudlandskap.

Studiens resultat visar att det går att påverka användarens sinnesstämning med ett

förstärkt ljudlandskap. Resultatet av den empiriska studien (externa kritiken) visar att det

råder delade meningar på hur sinnesstämningen påverkas. Slutsatser som studien kommit

fram till baserar sig på Barrett’s (2017b) teorier om konstruerade känslor, vilken

argumenterar för att det alla människor skapar emotionella koncept baserat på tidigare

erfarenheter av liknande situationer. Personliga förutsägelser som görs av varje individ

och varje individ upplever samma situation olika. Slutsatsen blir att; sinnesstämningen

påverkas olika beroende på vilka personliga preferenser användaren redan har med sig.

Vidare forskning bör fokusera på att öka förståelsen för de faktorer som

presenteras i studien (för djupare resonemang se 5.1.2 Resultatdiskussion och framtida

forskning). Framtida forskning bör fokusera på att studera faktorer i samma miljö vid

olika väderslag, tider på året och tider på dygnet. Framtida forskning bör även fokusera på

faktorer som har med design av att det förstärkta landskapet att göra. Designen bör vara

mer sofistikerat och korrekt i förhållande till vad det förstärkta ljudlandskapet ämnar att

representera. Studien ger en liten indikation på att ålder kan vara en bidragande faktor i

användarupplevelsen. Framtida forskning bör även fokusera på att undersöka detta

ytterligare, men även andra subjektiva och intersubjektiva förutsägelser ex. uppväxt,

intresse, livssituation social bakgrund, ekonomisk bakgrund och kulturell bakgrund.

Slutligen kan designkonceptets ökade förståelse bidra till att bryggan mellan det

akademin och det praktiker stärks och att utmaningen inom ljudlandkapsforskningen

minskar.
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8. BILAGOR
Nedan presenteras de sju bilagor som refereras till i den löpande texten.
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Bilaga 1 - Designkoncept för extern kritik

För att skapa ljudlandksapet har webbverktyget Echoes (Echoes XYZ 2021) 
använts. Alla blå cirklar är ett ljud som är placerat på en karta och spelas upp med 
hjälp av GPS och s.k geotaggning. Där den blå cirkeln är den geografiska tagg som 
läggs ut och identifieras med hjälp av GPS-tekniken i en smartphone. Detta demon-
strerar hur ljudlandskapet ser ut i designkonceptet som utsätt för extern kritik. /

För att deltagarna skall kunna lyssna på ljudlandskapet 
så har ECHOES (Echoes XYZ 2021) en app i iOS och 
Android. Där förstärks ljudlandskapet genom geotagg-
ning och baseras på användarens platsinformation. Det 
betyder att ljudet startar när deltagaren befinner sig 
inom de blå cirklarna. Ljudet kan överlappas och i de 
cirklarna är även ljduet spatialt, dvs ljudet blir starkare 
ju närmare mitten man kommer.  

För att få en förståelse för hur det förstärka ljudlandskapet 
upplevdes har denna POV-demo skapats:

https://www.youtube.com/watch?v=m4QMomQi57g

Utformning av designartefakt

Användandet av designartefakt

Demonstration av designartefakt
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Bilaga 2 - Mail till deltagare
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2021-05-11 Allmänna frågor

https://docs.google.com/forms/d/1hykroQOY8LZtvTxek_gJFsl_gVLMeHyRmmk8ZUASS5E/edit 1/8

1. E-post *

2.

Markera endast en oval.

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

65+

3.

Markera endast en oval.

Har aldrig varit på Gotland

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Född, uppvuxen, bosatt

4.

Markera endast en oval.

Har aldrig varit där

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mycket väl bekant

Allmänna frågor
Här nedan svara du på fråga om dig som är relevanta för studien resultat. Resterande 
kontaktuppgifter förblir anonyma. 

*Obligatorisk

Hur gammal är du? *

Vad är din relation till Gotland? *

Hur bekant är du med Visby innerstad? *
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Bilaga 3 - Frågeformulär



2021-05-11 Allmänna frågor

https://docs.google.com/forms/d/1hykroQOY8LZtvTxek_gJFsl_gVLMeHyRmmk8ZUASS5E/edit 2/8

5.

Markera endast en oval.

Har aldrig varit på där

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mycket väl bekant

6.

Frågor -
Promenad
nr 1

Nedan kommer du får svara på frågor kopplade till hur promenaden påverkade dig. 
Frågorna och dess skala är en SCAS-skala (Swedish Core Affect Scale) och är 
utformad specifikt för att mäta hur en människas stimuli aktiveras och påverkas av 
vissa situationer.  
 
Frågorna är kopplade till de promenader du just upplevt. 

7.

Markera endast en oval.

Missnöjd

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Belåten

8.

Markera endast en oval.

Ledsen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Glad

Hur bekant är du med Stora torget i Visby? *

Beskriv Stora torget utifrån ditt perspektiv? *

Till vilken grad i skalan stimuleras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan stimuleras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Bilaga 3 - Frågeformulär
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2021-05-11 Allmänna frågor

https://docs.google.com/forms/d/1hykroQOY8LZtvTxek_gJFsl_gVLMeHyRmmk8ZUASS5E/edit 3/8

9.

Markera endast en oval.

Nedslagen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Munter

10.

Markera endast en oval.

Sömnig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vaken

11.

Markera endast en oval.

Passiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aktiv

12.

Markera endast en oval.

Uttråkad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intresserad

13.

Markera endast en oval.

Oengagerad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Engagerad

Till vilken grad i skalan stimuleras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Bilaga 3 - Frågeformulär
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2021-05-11 Allmänna frågor

https://docs.google.com/forms/d/1hykroQOY8LZtvTxek_gJFsl_gVLMeHyRmmk8ZUASS5E/edit 4/8

14.

Markera endast en oval.

Spänd

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Avspänd

15.

Markera endast en oval.

Orolig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lugn

16.

Markera endast en oval.

Nervös

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Avslappnad

17.

Frågor -
Promenad
nr 2

Nedan kommer du får svara på frågor kopplade till hur promenaden påverkade dig. 
Frågorna och dess skala är en SCAS-skala (Swedish Core Affect Scale) och är 
utformad specifikt för att mäta hur en människas stimuli aktiveras och påverkas av 
vissa situationer.  
 
Frågorna är kopplade till de promenader du just upplevt. 

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Beskriv med egna ord hur du upplevde promenaden *

Bilaga 3 - Frågeformulär
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2021-05-11 Allmänna frågor

https://docs.google.com/forms/d/1hykroQOY8LZtvTxek_gJFsl_gVLMeHyRmmk8ZUASS5E/edit 5/8

18.

Markera endast en oval.

Missnöjd

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Belåten

19.

Markera endast en oval.

Ledsen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Glad

20.

Markera endast en oval.

Nedslagen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Munter

21.

Markera endast en oval.

Sömnig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vaken

22.

Markera endast en oval.

Passiv

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aktiv

Till vilken grad i skalan stimuleras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan stimuleras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan stimuleras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Bilaga 3 - Frågeformulär
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2021-05-11 Allmänna frågor

https://docs.google.com/forms/d/1hykroQOY8LZtvTxek_gJFsl_gVLMeHyRmmk8ZUASS5E/edit 6/8

23.

Markera endast en oval.

Uttråkad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intresserad

24.

Markera endast en oval.

Oengagerad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Engagerad

25.

Markera endast en oval.

Spänd

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Avspänd

26.

Markera endast en oval.

Orolig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lugn

27.

Markera endast en oval.

Nervös

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Avslappnad

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Till vilken grad i skalan aktiveras dina känslor in av den upplevda promenaden? *

Bilaga 3 - Frågeformulär
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2021-05-11 Allmänna frågor

https://docs.google.com/forms/d/1hykroQOY8LZtvTxek_gJFsl_gVLMeHyRmmk8ZUASS5E/edit 7/8

28.

Diskussioner
Här nedan beskriver du din egen upplevelse fritt och med egna ord. 

29.

30.

31.

Beskriv med egna ord hur du upplevde promenaden *

Hur upplevde du den andra promenaden jämfört med den första? *

Beskriv vilken som var den största positiva skillnaden i din upplevelse mellan
första och andra promenaden? *

Beskriv vilken som var den största negativa skillnaden i din upplevelse mellan
första och andra promenaden? *

Bilaga 3 - Frågeformulär
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2021-05-11 Allmänna frågor

https://docs.google.com/forms/d/1hykroQOY8LZtvTxek_gJFsl_gVLMeHyRmmk8ZUASS5E/edit 8/8

32.

33.

Markera endast en oval.

Ja

Nej

Jag vet inte

34.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Vad tror du att ljudlandskapet ämnade att förmedla? *

Lyckades ljudlandskapet att förmedla det du ansåg i föregående svar? *

Övriga kommentarer *
Här får du gärna nämna de saker du tänkt på i samband med studien som du inte fått ge uttryck för i
ovanstående frågor.

 Formulär

Bilaga 3 - Frågeformulär
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Bilaga 4 - Stora Torget i Visby innerstad

2021-05-11 Google Maps

https://www.google.se/maps/@57.6410259,18.3006546,292a,35y,270h,39.41t/data=!3m1!1e3 1/1

Bilder ©2021 Google, Bilder ©2021 CNES / Airbus, Lantmäteriet/Metria, Maxar Technologies, Kartdata ©2021 20 m 
2021-05-11 Google Maps

https://www.google.se/maps/@57.6393185,18.3306357,2645a,35y,270h,38.81t/data=!3m1!1e3 1/1

Bilder ©2021 Google, TerraMetrics, Bilder ©2021 CNES / Airbus, Landsat / Copernicus, Lantmäteriet/Metria, Maxar
Technologies, Kartdata ©2021

200 m 
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Bilaga 5 - Karta över promenadsträcka i den externa kritiken

2021-05-11 Google Maps

https://www.google.se/maps/@57.6410259,18.3006546,292a,35y,270h,39.41t/data=!3m1!1e3 1/1

Bilder ©2021 Google, Bilder ©2021 CNES / Airbus, Lantmäteriet/Metria, Maxar Technologies, Kartdata ©2021 20 m 

Start

Mål
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Bilaga 6 - Slutgilitgt designkoncept

I det reviderade konceptet flyttades vissa ljud och skalades ner. Dessutom togs 
vissa ljud som deltagarna upplevde som bullriga bort och övergångarna mellan 
ljuden är mer balanserade. Ljduet har även korrigerats för att stämma mer väl 
överens med vart de befinner sig.

Det reviderade designkoncepet i applikaitonen 
ECHOES. 

För att få en förståelse för hur det reviderade designkonceptets 
förstärka ljudlandskap potentiellt skulle kunna upplevas har 
denna POV-demo skapats:

https://www.youtube.com/watch?v=e3-arkW84KY

Balansering och revidering av designkoncept

Användandet av det reviderade designkonceptet

Demonstration av det reviderade designkonceptet
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