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Abstrakt
Syftet med detta arbete är att undersöka interaktivt ljud ställt i relation till Augmented              

Reality. Vi vill undersöka begreppet genom ett fokus på ljud, och därigenom bredda             

uppfattningen om vad Augmented Reality potentiellt kan innebära.  

 

Vi har undersökt Sonification, Audio Spatial Awareness och Augmented Reality för att            

producera en gestaltning baserad på en kombination av dessa teoribildningar. Dels för att             

undersöka hur Sonification kan göra vissa aspekter av verkligheten tydligare för människor,            

samt för att använda denna information för att försöka påverka människors inställning till och              

uppfattning av varandra. Gestaltningens syfte är att undersöka hur mänskligt samspel kan            

påverkas genom ljud baserat på rumslig data, och är ett resultat av den forskning som lagt den                 

teoretiska grunden och den primära metod som vi valt för att utveckla den genom.              

Performative Experience Design ämnas till att undersöka och främja interaktivitet utifrån ett            

performativt perspektiv, då den uppmanar till ett öppet och nyfiket förhållningssätt till            

mänskligt samspel. Resultat av detta är ett system med stor potential för vidareutveckling,             

men också en påbörjad diskussion om vad Augmented Reality kan innebära.  

 

Nyckelord: Augmented Reality, Sonification, Performative Experience Design, Interaktivitet. 
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Abstract
The purpose of this work is to investigate interactive sound in relation to Augmented Reality.               

We want to explore the concept by focusing on sound, thereby broadening the perception of               

what Augmented Reality potentially could mean.. 

 

We have investigated Sonication, Audio Spatial Awareness and Augmented Reality to           

produce an artefact based on a combination of these theories. Our focus is to investigate how                

Sonification can make certain aspects of reality clearer to people, as well as to use this                

information to try to influence people's perception of each other. We aim to investigate how               

human interaction can be influenced by sound based on spatial data, and is directly              

influenced by the research which laid the theoretical foundation combined with the primary             

method we chose. Performative Experience Design aims to investigate and generate           

interaction based on a performance perspective, as it calls for an open and curious approach               

to human interaction. The result of this is a system with great potential for further               

development, but also a beginning to an initial discussion of what constitutes Augmented             

reality. 

 

Key words: Augmented Reality, Sonification, Performative Experience Design, Interactivity. 
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Samskrivande
Samskrivandet har gått till på olika vis genom arbetets gång. Till en början när vi sökte                

forskningsmaterial hade vi en gemensam genomgång av artiklar, böcker och texter vi tyckte             

verkade intressanta att fördjupa sig inom. Vi delade upp arbetet genom att skriva om olika               

forskningsområden som vi sedan gick igenom tillsammans med den refererade forskningen           

för att styrka det som skrivits. Vi återvände även till forskningskapitlet senare för att              

säkerställa att det var förståeligt för läsare utan fördjupade kunskaper inom området. Detta             

gäller tidigare och aktuell forskning samt metodkapitlet. Under designprocessen använde vi           

en arbetsdagbok löpande under arbetets gång, och gick igenom den tillsammans för att under              

de senare veckorna skriva och diskutera fritt samtidigt som vi gjorde regelbundna            

genomläsningar av texten.  
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1. Bakgrund
Vi har båda ett intresse för interaktivt ljud, och har arbetat med detta i olika former under vår                  

studietid vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Under arbetets inledande veckor så sökte            

vi aktivt efter nya förhållningssätt till interaktivitet. Vi arbetade med sammanslagningar av            

olika begrepp och metoder för att finna en intressant lins att studera interaktivitet genom. Vi               

anser att kombinationen av både Augmented Reality och Sonification som teoretisk           

grundstomme, och att bruka Performative Experience Design med ett ljudande fokus som            

metod skulle utgöra en för oss mycket intressant kombination. I ett försök att bredda              

perspektivet på vad den här typen av installationer kan innebära, och i förlängningen av              

interaktion som fenomen.  

 

En av dessa installationer som vi under vår tid vid BTH producerat var byggd kring tre                

väggar av omslutande projektion, och fyra högtalare som var utplacerade vid varje hörn i vad               

som totalt bildade en kub av audiovisuella upplevelser. Integrerat i detta var också en Kinect,               

som vi använde för att möjliggöra interaktion med delar av installationen. Mycket av det som               

utgör det strikt tekniska av den gestaltning som blev till genom detta kandidatarbete är direkt               

inspirerat av vårt tidigare arbete med denna installation. Vi tyckte båda efter det arbetet att               

det hade varit intressant att åstadkomma någonting liknande men med ett exklusivt fokus på              

ljud..  

 

Genom att försöka se på interaktivt ljud ur nya vinklar så vill vi också ställa frågor om                 

interaktivitetens funktion inom ljuddesign. Detta vill vi åstadkomma bland annat genom att            

använda ljudspecifika begrepp som Sonification och Augmented Audio Reality med          

performativ ljuddesign som metod. Vi menar att Augmented Reality har fått en alltför             

enkelsidig bild; att termen har kommit att förknippas med främst någon form av visuell              

förstärkning av aktuell verklighet. Exempel på detta är Pokemon Go , Snapchat eller Ikea             1 2

Place . Alla dessa program kan anses ha en visuell förstärkning som fokus, att använda              3

1 https://www.pokemongo.com/ Ett mobilspel baserat på GPS och mobilens kamera för att lägga till virtuella               
“monster.” 
2 https://www.snapchat.com/ En komunikationsapplikation som tillåter dig sicka bilder med filter eller digitalt             
tillagda virtuella objekt.  
3 https://www.ikea.com/gb/en/customer-service/ikea-apps/ Denna applikation tillåter dig se möbler genom din          
mobilskärm i t.ex. ditt vardagsrum.  
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kameran i telefonen som huvudsakligt verktyg för interaktionen med omvärlden. Denna bild            

tror vi ger upphov till en svårighet hos ett stort antal människor att föreställa sig andra, eller                 

snarare utökade användningsområden för Augmented Reality. Genom att se Augmented          

Reality utifrån ett ljudande perspektiv så försöker vi oss på att bidra till en bredare               

uppfattning om vad Augmented Reality kan vara för någonting, samt i förlängningen vad det              

kan användas till.  

 

Ytterligare ett mål med vårt arbete är att försöka ta Augmented Reality från mobila enheter               

och applicera samma idéer på en definierad fast yta, såsom ett rum. Att skapa en upplevelse                

som kan delas av flertalet människor på samma gång, genom att försöka undvika att begränsa               

deras interaktion genom separata verkligheter. Att göra Augmented Reality till en av flera             

människor delad upplevelse.  

 

1.1 Frågeställning

Hur kan vi påverka mänsklig interaktion med hjälp av Sonification genom Augmented Audio             

Reality?  

 

1.2 Syfte

Syftet med vårt arbete är att undersöka interaktiv ljuddesign utifrån nya perspektiv. Vi vill              

använda performativitet som metod i relation till interaktivitet, och Augmented Reality i            

kombination med Sonification för att utforska detta. Vi vill tillföra en förståelse för hur en               

formger en upplevelse som bejakar samspel och interaktion, och undersöka hur den tilltänkta             

publiken kan agera som medskapare i en ljuddesignprocess. För att undersöka detta så har vi               

konstruerat ett rum som bland annat är baserat på kriterier för augmented reality fast              

applicerat enbart på ljud, för att undersöka dess effekt på interaktion mellan människor.             

Genom detta hoppas vi kunna bidra till en bredare uppfattning om vad Augmented Reality              

skulle kunna vara, samt hur det skulle kunna användas för att främja interaktion mellan              

människor och teknik.  

6



 

2. Tidigare & aktuell forskning
I detta kapitel kommer vi att presentera forskning från International Conference on Auditory             

Display (ICAD). Vi kommer även att presentera forskning samt begrepp som rör Human             

Computer Interaction (HCI). Delar av dessa forskningsområden är relativt nya och har enligt             

oss en potential för expansion, och är relevanta för att få en djupare förståelse för vår                

gestaltningsprocess och resultat.  

 

2.1 Sonification och Auditory Displays

Auditory Displays är användningen av ljud för att kommunicera och förmedla information.            

Sonification är en underkategorisering av Auditory Displays och bygger på att använda            

ickeverbalt ljud för att förmedla representationer av mätbara fenomen. Detta skriver Thomas            

Hermann, Andy Hunt och John G. Neuhoff i boken The Sonification Handbook (2011).             

Ickeverbalt ljud innebär att ljudet inte innehåller språklig information. En av de mest             

accepterade definitionerna av begreppet Sonification kommer från Kramer et al. (2010 s.3)            

där Sonification beskrivs som “the use of non-speech audio to convey information”. Kramer             

et al menar att denna definition gör begreppet tolkningsbart och inkluderande för andra             

tekniker. Detta kommer vi att beröra mer i detalj under kommande kapitel. 

 

Sonification som metod kan beskrivas som en analys av skeenden som sedan omvandlas till              

data. Denna data omvandlas i sin tur till signaler för ljudsyntes som sedan produceras och               

projiceras. Ljudsyntes innebär inom Sonification att skapa ljud baserat på data för att öka              

förståelse. De projicerade signalerna uppfattas av lyssnaren som sedan tolkar ljudet och            

skapar sig en uppfattning av dess mönster och kvaliteter. Detta utvärderas under tiden som              

lyssningen sker, och/eller efter den. Lyssnaren skapar då sin egen uppfattning om vad som              

skett och gör en egen tolkning av ljudet. Detta kan och bör få implikationer på lyssnarens                

agerande i världen. Lyssnaren skapar därav förståelse för data och i förlängningen sin             

omgivning genom hur den representeras av Sonification. (Hermann, Hunt och Neuhoff, 2011) 

 

  

7



 

Thomas Hermann (2008) beskriver Sonification som en teknik där data används för att             

generera ljud, och kan endast beskrivas som Sonification om den uppfyller följande krav: 

 

1. Ljudet som skapas ska ha en objektiv egenskap eller relation med den inmatade datan. 

 

Detta innebär att situationen inte ska spela någon roll. Den designade rollen som datan              

representerar bör ha en aktiv mätbar punkt som inte förändras beroende på            

användningssituationen.  

 

2. Att transformeringen är systematisk. Detta innebär att det finns en definition på hur             

den inmatade datan gestaltas i ljudande form, och hur interaktion påverkar datan. 

 

Punkt två lägger vikten på ordet transformering. Hermann menar på att det som sker när               

tolkningen av datan översätts till ljud ska vara definierat, och inte uppstå till följd av               

oförutsedda faktorer. Han skriver även att tillagd interaktion är invävd i den beskrivning som              

krävs för att datan ska vara systematisk, till exempel att saker inte blir påverkade av en eller                 

flera algoritmer som är slumpmässiga. 

 

3. Att transformeringen är reproducerbar. Innebörden av detta är att om du får samma             

data och den interagerar identiskt så kommer det ljudande resultatet också att vara             

strukturellt identiskt.  

 

I punkt tre är fokuset på det reproducerbara och ganska nära punkt ett med distinktionen att                

när ett identiskt återskapande sker så kommer resultatet att vara detsamma. Beroende på olika              

faktorer och mängden data kan det vara enklare eller svårare att återskapa men resultatet              

kommer att vara detsamma och bör uppfattas som strukturellt identiskt. 

 

4. Att systemet kan medvetet användas med annan data, samt att det kan användas             

repetitivt med samma data. 

 

Denna data kan reproduceras såväl via en dator som via objekt som inte är digitala. Om vi                 

föreställer oss en trälåda som är tom, och slår den med en hammare var 30:e sekund samtidigt                 
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som vi fyller den med sand så kommer den att ha alla punkter uppfyllda för att klassas som                  

Sonification, det vill säga att sanden är datan som utgör en parameter som vi kan kalla                

fyllnad. Här kan vi se att om vi fyller trälåda med en annan typ av massa så kommer ljudet att                    

förändras medans det aktiva valet att ändra vad som fyller lådan skapar ny data som i punkt                 

fyra. 

 

Sonification strävar alltså mot en fördjupad insikt om människors förståelse eller tolkning av             

temporära förändringar och mönster. Att komplettera visuella displayer är någonting som vi            

ser i datorer och mobiler mer och mer. När det visuella är fyllt av saker är det audiella planet                   

tillgänglig för att effektivt dirigera användarens fokus. Detta skulle inkludera alarm,           

notifikationer, sms eller liknande. Data-exploration är en av tre funktioner som Hermann,            

Hunt och Neuhoff, (2011) beskriver. De andra två funktionerna är varningsfunktioner och            

statusindikationer. Vi kommer fokusera på data exploration, som generellt är det de flesta             

menar med Sonification. Exploration utmärker sig genom att oftast behandla en större helhet             

och inte bara indikationer på vad som händer vid ett tillfälle, likt en uppdatering på hur långt                 

någonting har kommit. Ett exempel på detta skulle vara att du får ett sms och du hör signalen,                  

detta skulle vara en statusindikation på att du fått ett sms, medans data-exploration hade varit               

att ta alla sms som skickas under en viss tid i ett land och försöka förstå hur                 

kommunikationen via sms kan tolkas och studeras.  

 

Enligt Nees, M. A. & Walker, B. N. (2009) så krävs en förståelse av användarna för den mest                  

praktiska användningen av auditory displays, alltså för hur och vad som ska förmedlas. Inom              

auditory display inkluderas även verbala ljud med och har därmed ett klart            

användningsområde för blinda eller personer med nedsatt syn, för att underlätta till exempel             

läsning eller annan informationsinhämtning genom displayer. Sonification fokuserar mer på          

system med minimala eller icke-existerande visuella displayer, exempelvis mobiler där          

notifikationer inte bara riktar sig till blinda eller de som har nedsatt syn utan till alla                

användare. Genom att sprida informationen över flera sinnen kan vi öka vår simultanförmåga             

och därigenom vårt fokus.  

 

Virtuella ljudmiljöer har skapat helt nya möjligheter för Sonification. Brungart och Simpson            

(2008) designade ett ljudande hjälpsystem för piloter vars funktion är att underlätta            
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uppfattningen om planets förhållande till horisontlinjen, alltså planets lutning och rotation.           

Dessa förhållanden abstraherades till ljud. Planets rotation gestaltades i form av panorering            

mellan höger och vänster kanal i pilotens hörlurar. När planets vingar ligger horisontellt så              

upplevs ljudkällan vara precis i mitten, om planet är roterat till höger så flyttas ljudet till                

vänster och så vidare. Om planets nos är alltför nedåtriktad ändras tonhöjden på ljudet till en                

mer högfrekvent karaktär som en indikation på att planet bör rätas upp, och tvärtom om               

planets nos är uppåtriktad. Ljudkällan kan väljas av piloterna, och kan vara i stort vad som                

helst beroende på preferens. Detta bör ge piloterna en tydligare uppfattning om planets             

nuvarande lutning, genom att abstrahera delar av planets position till en ljudande form genom              

Sonification. 

 

2.2 Auditory Spatial Awareness

Auditory Spatial Awareness är förmågan att uppfatta en förändring i rummets ljudbild samt             

att skapa en emotionell koppling till upplevelser och skeenden i rummet. Med detta menar              

Barry Blesser och Linda-Ruth Salter (2014) att det finns en distinktion mellan att uppfatta              

och att agera på karakteristiska skeenden eller förändringar i ljudbilden. Ett exempel som de              

tar upp är efterklang, där lyssnaren reagerar på ljudkällan samt de medförda sociala,             

kulturella och personliga tolkningarna av efterklangen. När en person kliver in i en kyrka              

skapar sig personen en uppfattning av omgivningen genom det visuella och audiella. 

 

Auditory Spatial Awareness manifesterar sig på minst fyra olika sätt enligt Blesser och Salter              

(2014). Den första är dess influens och/eller förstärkning av sociala interaktioner som kan             

leda till en individuell lyssningsupplevelse, eller till en mer kollektiv sådan. Den andra är att               

den tillåter oss att navigera i rum, och få uppfattning om andra aktörer i rummet som kan                 

påverka oss och agerar därmed som ett supplement till synen. Den tredje är vår estetiska               

känsla för rummet. Vi kan med hjälp av rummets akustik skapa ett estetiskt behagligt uttryck,               

då ett rum utan akustisk blir svårnavigerat och obegripligt. En kyrka har ett visst uttryck och                

påverkar således ljudet via dess akustik. Rum med dämpad akustik är bra för inspelningar av               

ljud som senare kan placeras in i en miljö eller kontext som en vill uttrycka sitt skapande                 

inom, detta bidrar till en förstärkt estetisk bild av ett ljud. Den fjärde är att den förstärker vår                  

upplevelse för musik och röster. När det musikaliska blandas med det rumsliga bildas en              
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enhetlig ljudande upplevelse. Alla rum har dessa aspekter, men domineras oftast av en eller              

två.  

 

Ljud upplevs genom våra kognitiva processer som påverkas av den sociala, kulturella och den              

personliga upplevelsen. När kulturen ofta utsätter lyssnarna för en typ av ljud så upplevs              

ljudet av majoriteten på ett liknande vis inom den sociala sfären. Upplevelsen av ljudet              

behöver inte ha någon förankring eller relevans till vardagen. Till exempel så kan en serie av                

noter uppfattas som en melodi och ett ljud kan kopplas till en specifik process av händelser,                

som när ett meddelande kommer till en telefon.  

 

2.3 Augmented Audio Reality 
Augmented Reality innebär en kombination av vad vi uppfattar som verkligheten och en eller              

flera virtuella verkligheter, som oftast adderas som lager ovanpå vår uppfattning av            

verkligheten. Den form av Augmented Reality som förmodligen är mest bekant för            

allmänheten sker oftast med hjälp av visuella medier, som till exempel en smart telefon,              

AR-glasögon eller motsvarande teknik som genom att visualisera information på displayer           

blandar vår uppfattade verklighet med en digital verklighet. Azuma (1997) specificerar ett            

antal kriterier för hur Augmented Reality kan definieras:  

 

1. En kombination av det verkliga och det virtuella. 

 

2. Interaktivitet i realtid. 

 

3. Att kombinationen av dessa verkligheter agerar inom tre dimensioner. 

 

Det första kriteriet är alltså kravet på att en virtuell verklighet adderas till den redan               

existerande verkligheten, dessa två kombineras för att bilda en helhet. Princip nummer två             

innebär att om du till exempel skulle flytta på en möbel eller dylikt så bör den virtuella                 

verkligheten påverkas av och anpassas till detta. Den bör alltså vara dynamisk och påverkbar.              

Princip nummer tre innebär att den virtuella verkligheten agerar inom tre dimensioner            

tillsammans med den faktiska verkligheten. Vi finner dessa kriterier som lämpliga för att             
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kunna definiera vad Augmented Reality är. Appliceras dessa på exklusivt ljudande ting så får              

vi vad Rämö och Välimäki beskriver som Augmented Reality Audio: ”[...] augmented reality             

audio (ARA) combines virtual sound sources with the real sonic environments of the user”              

(2012, s. 1) 

 

Augmented Reality är idag ett stort område med ett antal olika förgreningar. Dock så går det                

att argumentera för att det ljudande perspektivet till viss del har blivit lidande till förmån för                

det visuella perspektivet; kanske även i längden på det visuella perspektivets bekostnad.            

Arvanitis, Moustakas och Fakotakis uttrycker detta på följande vis: 

 

However, no special attention has been given in audio augmented reality environments. This             

has a negative consequence to the general audiovisual result and causes the loss of important               

information which disturbs the user's qualitative experience. (2015, s.333) 

 

Genom att se och använda Augmented Reality ur ett strikt audiellt perspektiv blir det möjligt               

att tänka sig ett antal scenarion som kanske inte är klassiskt förknippade med Augmented              

Reality, där fokus inte ligger i det visuella utan i det audiella. Cohen och Villegas (2015) tar                 

upp ett antal exempel på hur Augmented Reality med ett ljudande fokus på olika sätt brukas                

inom flertalet fält. Exempelvis inom turistindustrin, där positionsbaserat ljud används för att            

addera information och förhöja upplevelsen av ett turistmål. Hur det används varierar givetvis             

på turismens syfte, men en skulle kunna föreställa sig att historiska skeenden kan ges en extra                

dimension om en ljudande dramatisering sker samtidigt som platsen upplevs av en besökare.             

Ytterligare ett för oss relevant exempel som tas upp av Cohen och Villegas är installationen               

”decibel 151” (2015, s.5), där deltagare inkluderades i varandras ljudbilder genom att            

musiken de valde att lyssna på kunde höras av andra deltagare genom deras egna hörlurar.               

Båda dessa exempel förstärker den individuella upplevelsen genom Augmented Audio          

Reality, och utelämnar den kollektiva upplevelsen genom att kräva hörlurar för att fungera             

som designat.  

 

2.4 Sammanfattning

Det urval av forskning vi gjort uppstod ur en förhoppning om att se vår digitala värld på nya                  

vis. Det första vi valde var att bekanta oss med Augmented Reality då det agerar som en                 
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modell för sammankopplingen mellan det digitala och det verkliga. För att se vårt arbete ur               

nya aspekter prövade vi att använda performativitet, men vi rörde oss sakta mot Auditory              

Spatial Awareness då den är mer konkret i sitt uttryck för oss. Dock så valde vi att behålla                  

performativitet som metod och inspiration för den gestaltande processen då den i början var              

en central del av vår process. Auditory Spatial Awareness har även väckt intresse hos oss               

tidigare då förståelsen som konceptet ger till fysiska rum enligt oss är ett intressant område               

att utforska. Sonification ser vi som ett sätt att förstå, tolka och ge mening till ljud på ett nytt                   

sätt. Valet att fokusera på Sonification istället för att hålla det öppet för Auditory Displays               

togs för att vi inte ville integrera verbala ljud då de redan innehåller mening, utan lägga fokus                 

på och ge mening till ljud som har en mer abstrakt karaktär. Vi menar också att                

kombinationen av dessa fält lägger en god grund för den totala summan av undersökningen              

som vi genomfört. De fält som vi har fördjupat oss inom går att kombinera eftersom de                

behandlar potentiell interaktion med digital teknik.  
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3. Metoder
I detta kapitel kommer vi presentera och motivera de metoder som vi använt oss av i vårt                 

arbete. Anledningen till vissa val kommer att förklaras under given rubrik. Dessa val var i               

regel till för att möjliggöra ett tydligt och effektivt arbetssätt för oss, samt för att förstå den                 

data som vi samlat på oss under de tester som vi genomfört. 

 

3.1 Performative Experience Design

Performative Experience Design (PED) innebär användningen av tekniska och sociala          

resurser för att generera möjligheter till performativa upplevelser med interaktiva teknologier           

(Jocelyn Spence, 2016). Begreppet performativitet är ursprungligen sprunget ur         

språkfilosofin (J. L. Austin, 1962) och används för att belysa språkets           

verklighetsproducerande förmåga. Ett exempel på detta är ett svar på frågan som ställs vid en               

traditionell bröllopsceremoni. Inom den här kontexten så har ett jakande respektive ett            

nekande svar en viss typ av juridiska och verklighetsproducerande konsekvenser. Yttrandets           

funktion förändras beroende på kontexten, om samma fras upprepas i exempelvis en matbutik             

så blir effekten därmed annorlunda. 

 

Begreppet har kommit att innebära olika saker inom olika fält på ett karaktäristiskt             

performativt vis. Applicerat inom PED så innebär begreppet enligt Spence: en handling som             

utförs i en kontext då du är medveten om att andra personer uppfattar handlingen. Samt att                

denna medvetenhet påverkar hur handlingen utförs, och individens inställning samt          

uppfattning om själva handlingen. Betydelsen blir alltså en sammanslagning av dels           

performativitet som i ett yttrandes eller en handlings effekt, men också den mer sceniska och               

teatrala läsningen av begreppet som i “performance”, alltså ett uppträdande.  

 

Vi har valt att använda oss av ett antal av de riktlinjer som Spence har föreslagit för att kunna                   

integrera och använda oss av metoden i vårt arbete. Vi har alltså gjort ett urval baserat på vad                  

vi anser är relevant för oss, då metoden fortfarande är i sin linda och formulerad som ett                 

försök till ett annorlunda sätt att se på interaktion. Detta är varför förhållningssättet är              

intressant för oss, och därmed är de riktlinjer som vi lagt störst vikt vid följande: 
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1. Att designa möjligheter för människor att uppträda på de sätt som du som             

upphovsmakare föreställer sig. Alltså att uppmana till interaktion som uppträdande,          

snarare än att försöka tvinga fram den på ett systematiskt vis. Detta innebär att ge               

utrymme för olika variationer av interaktion, där deltagare har möjligheten att tolka            

och omtolka innebörden av sitt uppträdande och sina interaktioner.  

 

2. Att publiken, alltså användarna, bör ses på ett individuellt plan. På en individuell nivå              

är publiken kapabel till olika och till och med motsägande reaktioner på samma typ av               

interaktion. Detta innebär alltså att vara medveten om och ha en respekt för             

individuella reaktioner till de interaktioner du som designer försöker uppmuntra. 

 

3. Att en utvecklingsfas är en viktig del av en performativ installation. Alltså att             

deltagarna erbjuds en utvecklande interaktion under uppträdandets gång, och således          

får en möjlighet att ägna sig åt individuellt meningsskapande. Genom att låta systemet             

som interaktionerna sker inom vara formbart så uppmuntras därigenom en formbar           

interaktion, både mellan publik-teknik och publik-publik. 

 

4. Att vi bör utgå från att själva förväntningen av ett uppträdande kan leda till nya typer                

av interaktioner. Genom att uppmuntra och förvänta sig performativa interaktioner så           

finns det potential för att oväntade former av interaktion kommer att uppstå.  

 

5. Att den meningsskapande processen kan fortsätta även efter att en performativ           

interaktion har avslutats. Därför bör utrymme för reflektion erbjudas efteråt samt           

dokumenteras, för att samla ytterligare potentiellt värdefull information.  

 

Sammanfattningsvis så handlar Performative Experience Design om att ha en utforskande           

inställning till interaktion med digital teknik, och att undersöka vilka typer av interaktioner             

som uppstår när vi utgår ifrån performativa förutsättningar. Samt att rikta ett fokus mot och               

upptäcka de interaktioner som uppstår i stunden genom performativa handlingar och försöka            

förstå varför de ter sig som de gör. Detta är varför metoden är intressant för vårt arbete.  
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3.2 Parameter Mapping Sonification

Florian Grond och Jonathan Berger skriver i kapitel 15 i The Sonification Handbook (2011)              

om Parameter Mapping Sonification (PMSon) och dess användning som metod. PMSon           

utförs genom att samla in data, kategorisera och strukturera upp den beroende på datans form               

samt att koppla den till ljudsyntesen på ett gynnsamt vis. Hänsyn bör också tas till               

mätningens påverkan på själva datan. Mätningarna kan ske i olika dimensioner, till exempel             

mätningen av X, Y och Z positioner på en person i ett rum, eller Boolean logik, exempelvis                 

om en dörr är öppen är tillståndet sant och när den är stängd är det falskt. Det är även möjligt                    

att göra kanaler där datan delas in i olika flöden för att sedan koppla dem till ljudsyntesen.                 

Här finns potentialen till använda sig av en flytande dataström som i det första exemplet med                

koordinater eller en statisk händelse som dörrens status. Det går även att använda en              

kombination av båda beroende på mängden data som samlas in för önskvärt resultat.  

 

Det som sker efter datainsamlingen är data-preparation, som består av två steg. Det första är               

strukturen som byggs upp för data samt omformateringen av den för systemet. Detta kommer              

att påverka hur den används och hur den kopplas till ljudsyntesen. Nästa steg är att skapa de                 

ljudsyntesparametrar som önskas för projektet. Till sist sker sammankopplingen av data och            

ljudsyntesen. Detta är essensen till vad PMSon är, att skapa en öka förståelse förför datans               

struktur.  

 

Anledningen till att vi valde denna metod är att den passade bra med bilden vi hade av                 

gestaltningens slutgiltiga form. Parameter mapping fungerar både för att förstå datan bättre            

för oss som designers, samt för andra som vill få en inblick vårt arbete och vidareutveckla det                 

vi gjort. När data-preparationen är genomförd finns det möjlighet att koppla om parametrarna             

på många olika vis, vilket var även en aspekt som vi såg som användbar för vårt arbete.  

 

3.3 Unified Modeling Language

I Unified Modeling Language (UML) och de flesta diagram finns det tre huvudbegrepp som              

används: symboler, linjer och etiketter. Symboler presenteras i diagram med boxar eller            

aktörer, dessa innehåller de processer eller moduler som förändrar kedjan av information som             

börjar från startpunkten. Linjer som kopplar samman dessa boxar eller aktörer är            
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associationer och överföringar mellan symbolerna. Slutligen är etiketternas namn på boxar,           

associationer, roller eller restriktioner på systemet. (Ambler, Scott. W 2005). Detta för att             

skapa effektiva diagram för förståelse och för ökad produktivitet genom att sätta upp en              

tydlig plan för vad som behöver göras för att få systemet att fungera. Vi använder UML för                 

att få en klar överblick över vårt system, dels för att effektivt kunna felsöka samt utveckla                

funktioner som vi anser att systemet skulle behöva.  

 

3.4 Kanban

Det finns tre stora huvudsaker som Kanban erbjuder för att förbättra arbetsprocessen.            

Nummer ett är att visualisera arbetsflödet. Metoden syfte är att dela upp arbetet i mindre               

bitar, som vi har valt att kalla för moduler. När detta är gjort skrivs dem upp på Post-It-lappar                  

som sätts upp på väggen, detta fungerar lika bra i verkligheten som digitalt. Nummer två är                

att en gräns sätts på hur många lappar varje individ får arbeta med åt gången, för att förhindra                  

en orimlig arbetsbörda. Till sist bör en uppskattning av tidsåtgång sättas för alla lappar, detta               

för att se till att arbetet går att utföra samt för att kunna planera tid för eventuella fel eller göra                    

andra justeringar (Kniberg, H & Skarin, M. 2009). En vanlig Kanban-tavla brukar ha tre              

kategorier, att göra, pågående och avslutat. Vi har lagt till utvärdera mellan pågående och              

avslutat så att vi båda vet hur hela systemet fungerar, då utvärderingen av modulerna bör ske                

av någon annan än den som gjorde dem. Detta både för ökad insikt samt för att säkerställa                 

mångfald av perspektiv. Vi valde Kanban för att det är ett effektivt sätt att fördela vår tid,                 

samt att det ger en tydlig överblick av hur processen går.  
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4. Designprocess
I detta kapitel redogör vi hur vår process sett ut för vårt kandidatarbete. Vi har valt att dela                  

upp processen i delar för att kunna arbeta iterativt. Arbetet är utfört i linje med de metoder                 

som vi redogjort för i tidigare kapitel. 

 

4.1 Inför gestaltningen

Under arbetets inledande fas så spenderade vi två veckor med att försöka komma fram till ett                

för oss outforskat perspektiv att studera interaktivt ljud genom. Vi har tidigare arbetat med              

interaktiva installationer som inkorporerar både bild och ljud, vilket innebär att vi båda hade              

en uppfattning om vad interaktivitet innebär i dessa sammanhang. Dessutom så har vi båda              

ett intresse för interaktion, specifikt inom ljud, men även i bredare bemärkelse. Så vi ansåg att                

ett för oss användbart sätt att motverka våra egna föreställningar var att försöka kombinera              

två eller fler begrepp, och använda dessa som en form av ledstjärna genom arbetets gång.  

 

Under de inledande samtalen med handledare så diskuterades begreppet intra-aktionsdesign          

fram som ett möjligt alternativ för detta nya perspektiv. Begreppet skulle vara en utveckling              

av Karen Barads begrepp intra-aktion till en designmetod. Intra-aktion innebär i korthet att             

ingenting finns utan relation till någonting annat, utan att allting uppstår i möten med              

varandra (Barad, 2007). Dock så insåg vi när vi inledde arbetet med den tidigare och aktuella                

forskningen att begreppet inte riktigt tillät oss att utforska de områden som vi ville fördjupa               

oss inom. Vi ansåg även att det fanns en risk för att fastna i ett ändlöst teoretiserande istället                  

för en god balans mellan teori och praktik, och sökte därför vidare efter nya begrepp. Kort                

därefter så beslöt vi oss för att använda sammanslagningen performativ ljuddesign som            

alternativ, då detta på ett mer organiskt vis passade den forskning som vi i ett tidigt skede                 

kommit att intressera oss för. Dessutom så ger begreppet oss en tillräcklig balans av både               

frihet och begränsningar, för både forskningsarbetet men också i det gestaltande arbetet.            

Performativitet kom senare att primärt vara en metod som vi använde oss av för både               

produktion och analys av vårt gestaltande arbete genom Performative Experience Design. 
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Mycket av det material som vi tog del av angående Augmented Reality gav oss också               

anledningar till att justera hur vi förhöll oss till det gestaltande arbetet. Ett genomgående tema               

för Augmented Audio Reality var att de tekniska lösningar som presenterades hade ett stort              

fokus på en individuell upplevelse, och en individuell interaktion. Visst gick det att påverka              

varandras individuella upplevelser i vissa fall som i de exempel vi nämnt tidigare. Idén att               

applicera liknande modeller i ett rum för en kollektiv upplevelse, där vi använder högtalare              

istället för ett par hörlurar, och därigenom låta användare dela en upplevelse var för oss               

väldigt intressant. Samtidigt som vi ville använda individen som parameter i ljudbilden            

genom Sonification. Sammanfattningsvis var det som väckte vår nyfikenhet idén om en            

kollektiv upplevelse som formas genom individuella upplevelser.  

 

De tidiga skisser och idéer till gestaltningen skedde alltså simultant med att vi sökte för               

arbetet relevant forskning, samt de förhållningssätt, metoder och tekniker vi fann. Vi lät oss              

också inspireras av samt inkorporera performativitet under arbetets gång, därför att vi anser             

att begreppet gör sig intressant i kontexten av interaktiva installationer. Performative           

Experience Design (Spence 2016) gav oss en intressant sammanslagning mellan HCI och            

performativitetsteori, som vi använde oss av främst för att konceptualisera gestaltningsidéer           

och sedermera för själva genomförandet, tillsammans med Sonification, Auditory Displays,          

Augmented Reality och Audio Spatial Awareness. Denna kombination har enligt oss lett till             

en god balans mellan det strikt teoretiska och det praktiska.  

 

4.2 Gestaltningsprocess ett

Efter att vi hade sammanställt majoriteten av forskningen så satte vi oss ner för att diskutera                

hur vi konkret hade tänkt att genomföra gestaltningen. Vi tog inspiration från Performative             

Experience Design, och använde oss av ett av de föreslagna tillvägagångssätten för att finna              

en intressant ingång till att skapa en performativ interaktion. Vi förde samtal om olika              

sammanhang där vi hade noterat interaktion, och även bristen på interaktion (Spence, 2016,             

s.86). Genom detta försökte vi utröna dels vilken typ av interaktion vi ville främja, men också                

vilken kontext vi ville att denna interaktion skulle ske inom. Bland annat så diskuterade vi en                

konsthall som kontext, och den generella bristen på interaktion mellan besökare i konsthallen             

i relation till deras interaktion med den konsten som presenteras. Detta gjorde att vi började               
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se konsthallen, och även mässor i allmänhet, som en intressant kontext för en performativ              

form av interaktion. Alltså att uppmana besökarna till att både interagera med själva             

gestaltningen i sig, och därigenom också med varandra. Detta kom alltså att bli den arena av                

interaktion som vi fokuserar vår uppmärksamhet på, genom att se denna kontext utifrån ett              

mer sceniskt perspektiv.  

 

Vi började med att utgå från de tidiga skisser och idéer vi formulerat under projektets gång.                

Utgångspunkten var ett rum, där vi med hjälp utav ljud skulle försöka främja en interaktion               

baserad på nyfikenhet. Då vi i detta skede hade tagit del av forskning kring Augmented               

Reality och hur detta förhåller sig till ljud upplevde vi att fokuset låg på den individuella                

upplevelsen. Detta i kombination med de grundvalar som Performative Experience Design           

vilar på fick oss att inse att dessa två med fördel kanske skulle kunna sammanföras. De tankar                 

som hade fötts genom att ta del av både forskning och tillämpning av Augmented Reality               

med ett ljudande fokus kombinerades med att försöka se på potentiell interaktion som             

någonting mer sceniskt och performativt. Detta ledde till att vi ville forma en mer kollektiv               

upplevelse, som blir till genom individuella interaktioner. Resultatet av detta blev ett koncept             

där minst fyra högtalare placeras ut i ett rum, där vi genom mjukvara kan generera, placera                

och få ljud att följa de som befinner sig i rummet. 

 

  

Bilaga 1: Idéskiss för gestaltningen. 
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Vi övervägde ett antal olika sensorer för positionsmätningen. Nuitrack erbjuder en sensor            

som heter TVico som mötte de kriterier vi ställt, men priset låg utanför vår budget och tiden                 4

det hade tagit för att importera den till Sverige hade gjort det svårt för oss att integrera den i                   

systemet. Kvaliteten på skeletal datan, alltså förmågan hos en sensor att uppfatta olika delar              

av en användares kropp, är bättre en Kinect v2 men dokumentationen är inte lika fullständig               5

som Microsofts. Structure Sensor är ytterligare en sensor vi diskuterade att använda men vi              6

vill inte begränsa oss till en iPad då vi enligt oss inte har tillräckliga kunskaper i X-code för                  

att bygga en sådan applikation. Den har inte heller färdigbyggd skeletal data som TVico eller               

Kinect v2 har, vilket är en väsentlig funktion för vår gestaltning. Anledningen till att vi valde                

Kinect v2 var för att den hade tillräckligt högkvalitativ skeletal data, samt att den var               

tillgänglig för oss via BTH.  

 

Då vi tidigare har arbetat med Kanban, UML och ett modulärt förhållningssätt till en              

designprocess ansåg vi att detta tedde sig lämpligt även för detta arbete. Den primära              

mjukvaran vi använder, som i gestaltningen är Max 7 , har också en effekt på hur vi har valt                  7

att lägga upp vårt arbete. Anledningen till att vi väljer att arbeta i Max är delvis för att vi har                    

tidigare erfarenhet av att arbeta i det för flertalet olika projekt. Det går även att arbeta                

modulärt med, vilket gav oss möjligheten att göra olika delar simultant som senare kunde              

sammankopplas. Vi övervägde även andra mjukvaror som Pure Data , eller om vi skulle             8

bygga programmet från grunden med C++ eller X-code. Vi bedömde att integrationen mellan             

Kinect och Pure Data var svår då det inte finns en enhetlig lösning för integration mellan de                 

två. Vi valde även bort att skriva det i C++ med anledning av att inlärningsprocessen skulle                

vara för lång och därmed riskera att systemet inte skulle fungera på en tillräckligt hög nivå.                

Därför valde vi att arbeta i och fördjupa våra kunskaper inom Max 7.  

 

Vi gjorde en uppdelning av vilka moduler som skulle byggas av vem, baserat på våra egna                

kunskaper, erfarenheter och tekniska förutsättningar. Då vi använder en Kinect för att mäta             

deltagarnas position i rummet har vi haft ett behov av att arbeta plattformsoberoende, på              

4 https://nuitrack.com/ Detta är en sensor som bland annat spårar skeletal data.  
5 https://developer.microsoft.com/en-us/windows/kinect Detta är en sensor som bland annat spårar skeletal data. 
6 https://structure.io/ Detta är en sensor som bland annat spårar skeletal data. 
7 https://cycling74.com/ Detta program för visuell programering och digital signalhantering. 
8 https://puredata.info/ Detta program för visuell programering och digital signalhantering. 
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grund av att Kinects funktioner enklast tillhandahålls via Windows. Arbetet delades således            

upp, och vi arbetade med olika moduler för att sedan utvärdera dessa regelbundet och testa               

hur integrationen mellan dem fungerade i praktiken utefter en gemensam kanban-tavla och            

UML skiss. 

 

 

Bilaga 2: UML-skiss för testfas ett. 

 

Vi höll varandra kontinuerligt uppdaterade kring vad vi gjorde för att kunna hjälpa till när               

problem uppstod i skapandeprocessen, och för att utvärdera och säkerställa att integrationen            

mellan våra moduler skulle fungera. 

 

 

Bilaga 3: Kanbantavla. 

 

Vi koordinerade tavlan genom att tilldela varandra varsin färg, samt en färg för de              

grundläggande moduler som krävdes för att få systemet tillräckligt fungerande för en första             

prototyp.  
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Efter att vi konstruerat de första skisserna i Max utefter hur vi konceptuellt föreställde oss att                

det skulle fungera i praktiken så påbörjade vi arbetet med att bygga en fysisk prototyp. Dels                

för kalibrering av Kinect och högtalare, men också för att kunna testa hur konceptet faktiskt               

påverkade interaktion. Vi integrerade detta arbete med det modulära förhållningssätt som vi            

har haft under hela gestaltningsarbetet. Detta ledde till ett antal insikter som hade varit svåra               

att nå genom att bara koncentrera sig på mjukvaran, då akustiska förhållanden och de              

begränsningar med den teknik som vi hängett oss att arbeta med presenterade sig. Vi insåg till                

exempel att ljudbilden blev tätare. Det innebär navigation med hjälp av ljudet var svårare än               

vi hade föreställt oss, och valde därför att anpassa ljudsyntesen till detta. Vi frångick till viss                

del vår ursprungliga tanke om att ha tydlig positionsmätning som en viktig del av              

gestaltningen, och fokuserade mer arbete på att konstruera påverkbara och dynamiska           

ljudlandskap. Själva interaktionen är fortfarande baserad på de parametrar som vi           

ursprungligen bestämde oss för, alltså avståndet mellan deltagarna i rummet och deras            

hastighet i relation till detta avstånd. Genom att förbereda avståndet till ett tolkningsbart             

värde som vi kallar närhetsvariabeln så kan vi med hjälp av PMSon påverka hur denna               

parameter förändrar ljudbilden. Under processens gång har detta utvecklats och itererats med            

hjälp av de fysiska tester av prototypen som vi genomfört. Ett exempel är att vi först valde att                  

koppla hastigheten till mastervolymen på systemet, detta ledde till en svag interaktion då folk              

som stod stilla inte fick systemet att reagera på ett märkbart vis. Detta fick oss att reflektera                 

över hur användarna uppfattar systemet och kopplade därefter hastigheten till tonhöjden då            

användarna fick en tydligare presentation av hur systemet fungerade och därmed en tydligare             

förståelse för datarepresentationen. 

 

Inför testet av prototypen med människor som inte tagit del av vårt arbete tidigare så fastslog                

vi att vi skulle testa två olika scenarion för att sedan jämföra vilken typ av interaktion de båda                  

genererade. I det första scenariot så har vi knutit närhetsvariabeln till en oscillerande             

modulation av volym som ökar i frekvens, samt ett filter som släpper igenom mer              

högfrekvent material ju närmare varandra två personer är. Detta för att öka intensiteten av              

själva närmandet genom att öka intensiteten i ljudbilden, och därigenom Sonifiera den känsla             

som kan uppstå när två människor närmar sig varandra baserat på data om fysisk närhet. Det                

andra scenariot är baserat på musikaliska harmonier, där en oscillator utgör grundton och en              
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oscillator som är knuten till närhetsvariabeln utgör ett intervall. Intervallet ökar ju närmare             

två personer är varandra, från en liten sekund till en oktav i frekvensomfång. Effekten av               

detta kan liknas vid en theremin, vilket är ett elektroniskt instrument som spelas med              

handrörelser utan att vidröra själva instrumentet. Tanken var att de två deltagarna skulle inse              

effekten av sitt samspel på ett musikaliskt vis och därmed interagera med varandra på ett mer                

lekfullt vis jämfört med det första scenariot.  

  

4.3 Testfas ett

Under testerna så varade varje scenario under en och en halv minut, där användarna först fick                

interagera fritt, för att sedan avsluta med ett öppet samtal om upplevelsen som antecknades              

noggrant. Vi nåddes av ett antal insikter under dessa tester, då de med fördel genomfördes               

med personer som inte kände till grundtankarna bakom vår gestaltning. Detta gav dem             

möjlighet att fritt utforska de interaktioner som vi försöker främja, samt alternativet att helt              

strunta i dem. 

 

En fråga som uppkom under testerna var om, och isåfall hur dynamiken ändrades mellan              

deltagarna. Vi upptäckte att i en grupp där deltagarna redan har en välgrundad social dynamik               

så förstärks den ytterligare genom den här typen av interaktion. Detta gav oss anledningar till               

att ytterligare iterera testen genom att vi också bjuder in deltagare som inte känner varandra               

innan för att undersöka eventuella skillnader i deras interaktion.  

 

För oss var det intressant att tillsammans med deltagarna resonera kring hur interaktionerna             

förändrades i och med att systemet fanns i rummet. Vi frågade deltagarna om det var någon                

av gestaltningens funktioner som borde modifieras. De reflektioner som deltagarna bidrog           

med angående hur de upplevde att interaktionen borde fungera gav oss ännu en anledning till               

iteration. Under testet så använde vi oss primärt av Kinect för att spåra huvudet på varje                

enskild individ, för att därigenom fastställa vilken position de hade i rummet och hur långt               

avståndet mellan dessa olika positioner var. Kinect har också ett antal funktioner som vi inte               

använde oss av under de första testerna. Bland annat så föreslogs respons på mer än bara                

position, exempelvis baserat på hur en deltagare rör sig i höjdled. Ett annat förslag var att vi                 

skulle kunna dela in interaktionsytan i flera mindre ytor, där olika scenarion sker beroende på               
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vart i rummet du befinner dig. Detta bedömde vi dock som svårt att genomföra, då vi redan                 

hade en mindre yta att arbeta inom än vad vi från början hade planerat, och vi ansåg att risken                   

för att deltagarna skulle bli förvirrade som alltför stor.  

 

4.4 Gestaltningsprocess två

Vi adderade responsen vi fick till vår Kanban-tavla, efter att vi gjort en bedömning baserad               

på tillgänglig tid och svårighetsgrad för implementering. Alltså skedde en stor del av             

utvecklingsarbetet baserat på den datan vi samlade in och de förslag som presenterades av              

våra deltagare under testfas ett. Det största fokuset var att säkerställa att            

positioneringssystemet fungerade bättre än innan. Vi justerade panoreringens överlappning,         

vilket resulterade i att ljudvolymen inte uppfattas som konstant jämn. Istället sänks volymen             

snabbare beroende på deltagarens närhet till en viss högtalare. Detta upplevs av deltagarna             

som en variation av uppfattad ljudvolym, och skapar därmed en en bättre representation av              

varifrån ljudet kommer.  

 

För att pröva ett av de idéförslag som uppkom så kopplade vi höjden på deltagarna till en                 

parameter i ljudsyntesen för att få gestaltningen att framträda mer tredimensionell. Vi valde             

att koppla ett filter till denna parameter, då vi inte hade ytterligare högtalare för att förbättra                

höjdpositioneringen. Vi gick sedan igenom hela systemet för att se över de fel som hade               

kunnat uppstå när vi designade om vissa moduler. Samtidigt så sökte vi även efter onödigt               

komplicerad kod som kunde effektiviseras och förenklas. Därefter sågs systemet över för att             

se till att kopplingsschemat var korrekt, samt att helheten gick att förstå för effektivare              

framtida felsökning. Till sist skapade vi en vy för oss, som innehåller de väsentligaste delarna               

som deltagarnas position i systemet, vilka scenarion som var aktiva samt den totala             

ljudvolymen för att minimera oönskade distorsioner, störningar eller buggar. Vi adderade           

även ett par reglage för snabb korrigering av dessa fel om de skulle uppstå. 

 

4.5 Testfas två

När de förbättringar vi gjort var färdigställda genomförde vi ett test med ett antal grupper               

samt efterföljande samtal. En diskussion fördes om hur de upplevde gestaltningen och hur de              

hade upplevt interaktionen, detta antecknades för senare analys. Vi använde samma typ av             
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scenarion från testfas ett men med de förbättringar vi gjorde. Det var till exempel en jämnare                

av och på volym för att undvika “knäppar” och andra typer av distortion, en mer tydlig                

ljudbild efter analys av panoreringen samt den tillagda höjdparametern för en ökad känsla av              

tredimensionalitet.  

 

Testets fokus var att få en fördjupad insikt i deltagarnas upplevelse kring interaktionen med              

systemet och varandra. Tre av sex grupper fick testa när närhetsvariabeln var kopplad för att               

föra deltagarna närmare varandra, medans vi för de tre andra grupperna hade kopplat samma              

parameter inverterat. Trenden som uppenbarade sig var att deltagarna rörde sig mot det håll              

där systemet var i “balans”, det vill säga där ljudbilden uppfattades som lågintensiv. Efter att               

de upptäckt detta blev en del grupper mer kritiska och valde att agera emot systemet genom                

att börja röra sig för att testa systemets gränser. Ingen av deltagarna hade tagit del av vår                 

forskning och hade inte någon tidigare erfarenhet av Sonification. De grafer som presenteras             

spårade användarna varje 0,25:e sekund under loppet av 85 sekunder. Deltagarna fick inga             

instruktioner mer än att de var fria att göra vad de ville inom rummets väggar. Detta för att                  

påvisa att ingen förförståelse av Sonification krävs för att den ska ha en effekt.  

 

4.6 Sammanfattning

Under hela arbetets gång har vi ständigt försökt att utvärdera våra beslut, och reflektera över               

våra val. Eftersom vi på förhand hade en föraning om gestaltningens slutgiltiga form så har               

detta fått agera som en sorts ledstjärna för oss. Den forskning och de metoder som vi kom att                  

lägga som grund för det gestaltande arbetet har under processens gång modifierat våra tankar              

och vårt arbetssätt, vilket har lett oss fram till gestaltningens nuvarande form. Både det              

teoretiska arbetet och det praktiska arbetet har således skett på ett iterativt vis.  

 

Något som varit genomgående för hela processen är kombinationen av flertalet olika            

perspektiv och teorier, och att de faser som vi på förhand planerade ut på många sätt har                 

mötts och påverkat varandra. Vi har ständigt tagit steg tillbaka i processkedjan för att              

utvärdera och iterera inte bara gestaltningen utan även vårt eget förhållningssätt till            

gestaltningen. Förutom att vara själva startpunkten för detta arbete så har det också varit en               

för oss både tidskrävande och intressant process. Detta har varit den bidragande orsaken till              
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att vårt arbete på ett organiskt vis varit under ständig utveckling, och att vi kontinuerligt har                

omformulerat, omkonstruerat och bytt ut de beståndsdelar vars summa blivit vårt slutgiltiga            

resultat. Under slutfasen av vårt gestaltande arbete så har vi försökt att förbättra och utöka               

existerande och nya parametrar för att göra konceptet enklare att vidareutveckla.  
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5. Resultat av undersökningen
Vi ser det som svårt att kunna dra några generaliserbara slutsatser utifrån de resultat som vi                

har kommit fram till genom vår undersökning. En av de mer framträdande aspekterna av vårt               

arbete är att mycket av det vi vill åstadkomma till stor del är beroende av kontext och                 

sammanhang; vilka människor som deltar i vår gestaltning, och deras inbördes relation till             

varandra. Det framgick med all önskvärd tydlighet att tidigare existerande gruppdynamiker           

har en klar påverkan på hur interaktionen med vårt system ter sig. Säkerligen också beroende               

på i vilken kontext gestaltningen befinner sig, då vi under våra tester hade konstruerat              

prototypen i ett slutet rum som dessutom till stor del fylldes av gestaltningen. Det blir således                

relevant att ställa sig frågan hur interaktionen skulle påverkas om båda dessa faktorer var              

annorlunda. Om de människor som deltog inte hade en tidigare etablerad relation med             

varandra, och om gestaltningen hade varit mer subtil och kanske till och med gradvis blivit               

upptäckt av de som deltog.  

 

Det vi kan konstatera är att gestaltningen har någon form av inverkan på interaktionerna som               

sker i rummet. Kanske beror detta till viss del på av dess sceniska karaktär då deltagarna får                 

stora möjligheter att dra uppmärksamhet till sig från andra individer i rummet genom att              

använda det system som vi byggt. Vare sig det är en medveten handling, eller om de råkar                 

kliva in i interaktionsytan och aktiverar ljudbilden av misstag. Den performativa aspekten av             

interaktion har för oss varit en intressant lins att använda för en fördjupad syn på interaktion,                

och att utveckla samt placera detta system i en mer offentlig miljö hade förmodligen              

genererat mer varierande resultat. En offentlig miljö uppfyller två av de mer intressanta             

förutsättningarna som vi efter att ha testat prototyperna upptäckte: att göra systemet mindre             

tydligt för de som deltar och att öka chansen för att de som deltar inte har en tidigare relation                   

till varandra. 

 

Av de som deltog i studien så svarade alla när vi frågade vad ljudet baserades på att ljudet                  

baserades på positionen i rummet och/eller förhållandet till andra deltagare. Detta uppmanade            

deltagarna till att agera på denna information vilket kan ses i bilaga fyra och fem.  
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Bilaga 4: Data på deltagarnas fjärmande. Bilaga 5: Data på deltagarnas närmande. 

 
Sonifieringen av datan fick både en iscensättande kvalitet som som gjorde att deltagarna tog              

på sig agerande roller i rummet. Det skapades även en förståelse kring vad ljudet förmedlade               

då de flesta uppfattade ljudet som obehagligt eller jobbigt när de frångick systemets tänkta              

funktion. För grupp ett till tre, som hade parametern kopplad för att skapa fjärmande, samt               

grupp fyra till sex hade parametern kopplad för att skapa närmande. Detta gjorde att              

användarna inte gärna var nära varandra utan istället spred ut sig i rummet, eller tvärtom för                

grupp fyra till sex. Resultatet är att datan som presenteras kan agera åt båda hållen och det är                  

upp till designern att avgöra vilken typ av interaktion som främjas. Det uppstår även efter en                

tid en mer fördjupad uppfattning av datan som representeras då användarna själva använder             

gestaltningen som musikverktyg eller som hjälpmedel för interaktion när de börjar använda            

systemet medvetet istället för att bara utforska det.  

 

 

Bilaga 6: Data på mer medvetet användande. 
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Då vi menar att vi uppfyller de kriterier som ställs för att någonting ska kallas för Augmented                 

Reality så anser vi att den slutgiltiga gestaltningen är intressant även ur det perspektivet.              

Främst för att den, i relation till den forskning vi funnit angående ämnet, ter sig något                

annorlunda i sin form jämfört med hur Augmented Audio Reality i de flesta fall används. Vi                

menar att det finns stor potential i att flytta upplevelsen från den individuella hörluren till det                

mer kollektiva högtalarsystemet. Detta märktes i våra tester, då interaktionen tack vare detta             

blev ett nästintill oundvikligt socialt åtagande så fort mer än en person befann sig inom               

interaktionsytan. Givetvis så finns det även en stor outforskad potential i den mer individuella              

upplevelsen av Augmented Audio Reality, och hur den tillsammans med Sonification kan            

brukas för att tydliggöra aspekter av vår verklighet som kanske inte annars är så tydliga. Men                

vi menar att den kollektiva och performativa upplevelsen av Augmented Audio Reality är ett              

koncept värt att utforska, då det skulle kunna användas till att främja många former av               

interaktion i olika offentliga sammanhang. Exempelvis i ovan nämnda konstgalleri, som en            

del av en större installation där även det visuella med fördel skulle kunna adderas till den                

interaktiva upplevelsen.  

 

Trenden vi ser när deltagarna blir mer familjära med systemet är att de utvecklar en               

uppmärksam nyfikenhet som bidrar till en ökad förståelse. Detta tydliggörs genom att se vår              

gestaltning utifrån Auditory Spatial Awareness, där sociala kopplingar genereras genom vår           

gestaltning och leder till en gemensam uppfattning av ljudet. Detta tillåter oss att navigera              

både på ett socialt och fysiskt plan där ljudet vägleder uppfattning och agerande. Genom den               

Sonifierade datan skapas även en aktiv förståelse för hur en specifik parameter förändras. Vi              

använder således Sonification som en form av metod för påverkan, då vi väljer vilken              

information som vi vill tydliggöra. Informationen finns redan tillgänglig, men är inte            

nödvändigtvis tydlig nog för att uppfatta. Vi har ett syfte med att försöka tydliggöra den data                

som vi valt. Skulle vi ha valt att Sonifiera samma data på andra vis så är det rimligt att anta                    

att responsen hade blivit annorlunda. Samma resonemang kan brukas om vi istället hade valt              

att Sonifiera annan data. Därmed så gör vi ett aktivt urval av informationsförstärkning för att               

främja en på förhand önskad effekt. Detta gäller även Augmented Reality, och hur vi har               

närmat oss konceptet under vårt arbete. Speciellt i kombination med Sonification, då vi anser              

att dessa två begrepp kan komplettera varandra. Urvalet av datarepresentation samt           
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verklighetsförstärkning blir således relevant att ha i åtanke, då vinklingen som sker genom             

urvalet är ofrånkomligt.  

 

Att arbeta med Performative Experience Design har enligt oss delvis lett till att vi upptäckt               

nya typer av interaktion som vi själva på förhand hade haft svårt att konceptualisera. Detta är                

givetvis också ett scenario som är komplicerat för oss att resonera kring, då vi inte kan ge ett                  

definitivt svar på var vi hade varit om vi hade använt oss av enbart mer konventionella                

metoder för att formge interaktion. Eftersom ett öppet och nyfiket förhållningssätt är            

Performative Experience Designs kanske starkaste devis så kan vi dock anta att det har              

påverkat hur vi ser på interaktion generellt, men kanske främst hur vi ser på den interaktion                

som vår gestaltning ger upphov till. Metoden har visat sig vara användbar i just detta syfte.                

Att låta interaktionen få stort utrymme och förvänta sig det oväntade har haft en effekt på                

både vad vi har för syn på interaktion som begrepp samt vilken typ av interaktion som vi                 

valde att fokusera på för det gestaltande arbetet. Att senare försöka ta till vara på det samspel                 

som uppstår, både genom att dokumentera det och låta sig inspireras av det, tror vi har stor                 

potential att ge upphov till ett öppet och utforskande förhållningssätt för vidareutveckling av             

prototyper och koncept som har just interaktion och samspel som primärt mål.  
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6. Diskussion
Ett av arbetets huvudsakliga syften kom att bli att undersöka hur vi dirigerar människors              

uppmärksamhet mot varandra, specifikt med hjälp utav ljud. Då vår gestaltning är            

platsbunden på grund av tekniska förutsättningar så har vår undersökning endast behandlat            

dessa omständigheter. Vi menar, som ovan nämnt, att det kan finnas en stor potential i att                

närma sig detta koncept utifrån andra vinklar, och kanske främst med andra miljöer i åtanke.               

Givetvis beroende på vilken typ av interaktion du som upphovsmakare vill främja, om du vill               

främja interaktion över huvud taget. Då det vi har kunnat utröna är att den här typen av teknik                  

inledningsvis kommer att ha en inverkan på hur människor förhåller sig till de parametrar              

som Sonifieras, så går det att föreställa sig ett antal scenarion där denna typ av teknik skulle                 

kunna vara potentiellt användbar. När användarna kombinerar deras representation av avstånd           

och höjd från vår gestaltning med sina egna ljud som klappar, fotsteg, eller tal så bildas en                 

förståelse för hur den digitala ljudmiljön vävs samman till en Augmented Audio Reality.             

Denna miljö bildas och förstås både som en förstärkning av positionerna mellan varandra             

genom akustisk uppfattning som Auditory Spatial Awareness påvisar, samt genom den           

sociala förståelsen där nya kopplingar bildas mellan människor. (Blesser & Salter, 2014).            

Precis som i systemet där de digitala kopplingarna av datan uppmanar till interaktion skapas              

kopplingar i tillfället för interaktion mellan varandra.  

 

Startpunkten för vårt gestaltande arbete var på sätt och vis konstgalleriet och även mässor              

som kontext. Vi menar att vårt system med fördel skulle kunna utvecklas för att fungera som                

ett interaktionsfrämjande medel inom dessa kontexter. Som ovan nämnt så hade det varit             

intressant att utforska hur gestaltningens fysiska form påverkar interaktion, genom att se om             

skillnader uppstår om systemet görs mer dolt för deltagarna. Ett exempel på detta hade varit               

att integrera systemet med en pågående utställning, eller att använda det som ett verktyg för               

social interaktion på en mässa. Samt att Sonifiera andra parametrar genom samma system för              

att undersöka potentiellt nya effekter på interaktion. Det går även att föreställa sig scenarion              

där samma typ av teknik skulle kunna integreras i andra offentliga sammanhang, om det finns               

ett intresse av att förändra alternativt förstärka interaktion. En skulle kunna ta kollektivtrafik             

som ett exempel på detta, då många skulle hävda att vi i större grad isolerar oss från varandra                  

med hjälp utav den teknik vi ständigt bär med oss. Genom att använda Augmented Audio               

32



 

Reality bortom hörlurens isolerande kvaliteter så skulle det potentiellt vara möjligt att öka             

medvetenheten om varandras närvaro. I synnerhet genom att kombinera de Augmented           

Reality principer som vi har använt oss av med Performative Experience Design, där stort              

fokus läggs på mellanmänskligt samspel. Som Jocelyn Spence själv uttrycker det: 

 

“PED directs our attention away from a technological device or even the user’s interaction              

with that device, towards the powerful internal and interpersonal shifts in perception that are              

brought about by displaying our interactions with technology and appearing to others as             

beings engaged with others through technology.” (2016, s.2) 

 

Vi anser att kombinationen bidrar till att bredda uppfattningen om vad Augmented Reality             

potentiellt skulle kunna vara, genom att förskjuta gränsdragningen mellan virtuell verklighet           

och faktiskt verklighet. Då vi genom att utforska Augmented Reality utifrån ett kollektivt             

perspektiv med fokus på interaktion ger gamla kriterier en ny möjlig definition. Genom             

Sonification av till exempel en människas avstånd till en annan människa tydliggörs denna             

interaktion och vi kan sedan undersöka om detta har en påverkan på vårt förhållande till vår                

omgivning. Styrkan i att använda sig av Sonification för dessa ändamål är potentiellt stor, då               

det kan agera som en utmärkt metod för att göra människor medvetna om olika typer av data.                 

Genom att placera användarna tillsammans i en upplevelse så kan de dels bilda sig en               

individuell uppfattning om datan (Hermann, Hunt och Neuhoff, 2011), men genom den            

gestaltningsform vi valt så menar vi att även en kollektiv uppfattning kan främjas. Detta              

innebär att det finns potential för användarna att få en ökad uppfattning om varandra, och               

alltså inte enbart om den data som görs hörbar genom Sonification på ett individuellt plan. 

 

6.1 Granskning och reflektion

Det system som vi har konstruerat för samspel mellan människor kan vidareutvecklas på ett              

ändlöst antal vis. Tekniken som vi valde att använda har både presenterat stora utmaningar              

och stor potential, men också ett antal begränsningar. Att kunna utöka storleken på             

interaktionsytan, både med hjälp av fler sensorer som möjliggör mer komplexa mätningar och             

ett större antal högtalare är helt klart tekniskt möjligt. Vi menar att detta skulle kunna leda till                 

en tydligare uppfattning av ljudets positionering för de som deltar, vilket ger designarbetet av              

ljudet ett betydligt större svängrum. Detta skulle också öka mängden data, och vara             
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användbart för att kunna i större utsträckning utforska vilken typ av högtalare som kan ge den                

effekt på interaktion som önskas. De högtalare som vi valde för vår prototyp har en stor                

spridning av ljudet, och det var just därför vi valde dem för att försöka få en så omslutande                  

ljudbild som möjligt. Att istället använda samma högtalare över en större yta, eller ett större               

antal med en mer riktad karaktär hade förmodligen lett till ett antal intressanta resultat. Fler               

effekter hade varit en större kontroll över både ljudbilden som helhet, men också ljudets              

positionering i rummet.  

 

Kombinationen av metoder som vi har använt oss av har på många sätt varit gynnsam, då vi                 

har använt oss av både metoder med en rigid struktur men också mer öppna och utforskande                

förhållningssätt. Detta har lett till att vi genom arbetet har haft en frihet att arbeta utefter våra                 

egna förutsättningar, och det har gjort det enkelt för oss att kunna revidera beslut som vi                

under senare skeden ansett inte gagnat vår process. Dock så menar vi att vi borde ha utfört                 

fler och mer omfattande tester med våra fysiska prototyper. Dels för att med större säkerhet               

kunna validera våra resultat, men också för att de insikter som dessa tester gav oss visade sig                 

vara avgörande under det gestaltande arbetets slutskede.  

 

6.2 Vidare forskning

Vi ser en potential att utforska området Augmented Reality och hur det upplevs i den               

kollektiva upplevelseform som vi presenterat, samt att utveckla den grund vi skapat och             

expandera den till det visuella planet. Potentialen att utöka förståelsen för ljud inom             

Augmented Reality är även någonting som vi ser som ett ett värdefullt område för vidare               

studier, då ingen standard ännu har satts för Augmented Audio Reality. Det behövs forskning              

inom området för att cementera en grund som är robust för användarnas förståelse, och för att                

möjliggöra utveckling av själva området. 

 

En utökad upplevelse av förstärkt gruppdynamik eller inbjudan till ny interaktion kan även             

användas för ett system som fungerar med mobila enheter. Detta skulle till exempel kunna              

användas som hjälpmedel för blinda eller synskadade för att navigera i miljöer med mycket              

folk, och som musikskapande instrument eller verktyg för ljuddesign. Vi ser en stor             
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utvecklingspotential i detta sätt att utforska ljud via data för en ökad förståelse av varandra i                

det sociala rummet.  
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Ordlista
 

Auditory Display - Användningen av ljud för att kommunicera och förmedla information. 

 

Auditory Spatial Awareness - Förändringar i ljudbilden på ett relationellt plan mellan det             

fysiska och sociala för en kognitiv förståelse av omgivningen.  

 

Augmented Reality - En kombination av vad vi uppfattar som verkligheten kombinerat med             

en eller flera virtuella verkligheter.  

 

Performativ - En handling som utförs i en kontext då andra människor kan uppfatta              

handlingen. 

 

Performativ Experience Design - Användningen av tekniska och sociala resurser för att            

generera möjligheten till performativa upplevelser med interaktiva teknologier.  

 

Skeletal Data - Förmågan hos en sensor att uppfatta olika delar av en användares kropp. 

 

Sonification - Användningen av ickeverbalt ljud för att förmedla information. 

 

Ljudsyntes - Ljudsyntes innebär inom Sonification att skapa ljud baserat på data för en ökad               

förståelse.  
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Appendix
 

 

Bilaga 1: Idéskiss för gestaltningen. 

 

 

Bilaga 2: UML-skiss för testfas ett. 

39



 

 

Bilaga 3: Kanbantavla 

 

 

Bilaga 4: Data på deltagarnas fjärmande. 
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Bilaga 5: Data på deltagarnas närmande. 

 

 

Bilaga 6: Data på mer medvetet användande.  
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Bilaga 7: Den fullständiga patchen för testfas två. 

 

 

Bilaga 8: Position och hastighets modulen. 
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Bilaga 9: Panorerings modulen. 

 

Bilaga 10: Ljudsyntesmodul för filtermodulation baserat på distans. 
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Bilaga 11: Ljudsyntesmodul för tonhöjd baserat på distans. 
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