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Abstrakt

Detta kandidatarbete handlar om det spatiala ljudets vikt i en digital värld där det visuella allt 

som oftast hamnar i framkant. För att utföra detta går denna text in på vad ett ljudligt narrativ 

är, människans lyssnade och interaktivt ljudberättande. Förståelse för alternativa koncept så 

som ljud i olika kontexter, till exempel soundscapes och sound mapping presenteras med 

studier från R. Murray. Schafer (1994), Mark Nazemi och Diane Gromala(2012). 

Tillsammans med ny och gammal teknik kommer denna undersökning att försöka arbeta 

gentemot människans naturliga respons till ljud utan visuella referenspunkter. Detta undersöks 

med hjälp av spatialt ljud, ny lokaliseringsteknik; även känt som Pozyx som integrerats 

tillsammans med en virtuell miljö, skapat i spelmotorn Unity där användandet av ljudmotorn 

renderar spatialt ljud i realtid. Resultatet blev att deltagarna i denna undersökning skapade sitt 

egna personliga narrativ, där vi som designers skapade förutsättningarna till detta genom 

interaktiv teknik och selektivt lyssnande. 

 

Nyckelord: Spatialt ljud, Soundwalk, Soundscape, Interaktivt ljudberättande, Mänskligt

lyssnande.
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Abstract 

This bachelor thesis is about the importance of spatial sounds in a digital world where the 

visual most often comes to the forefront. To do this, this text goes on what a sound narrative 

is, the human listening and interactive sound narrative. Understanding of alternative concepts 

like sounds in different contexts, such as soundscapes and sound mapping, is presented with 

studies by R. Murray. Schafer (1994), Mark Nazemi and Diane Gromala (2012). 

Along with new and old technology, this study will try to explain the human natural response 

to sound without visual reference points. This is investigated using spatial sound, new 

localization technology; also known as Pozyx, integrated with a virtual environment created 

in the Unity’s game engine, where the use of the audio engine delivers spatial sound in real 

time. As a result, the participants in this survey created their own personal narrative, where 

we as designers created the conditions for this, through interactive technology and selective 

listening. 

 

Keywords: Spatial sound, Soundwalk, Soundscape, Interactive audio report, Human

listening.
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1.0 Bakgrund 

Vi blev under det tidiga skedet av kursen intresserade av den emotionella responsen av 

binauralt ljud. Detta intresset kom från våra tidigare upplevelser av binauralt ljud där det mest 

kända exemplet av hur denna tekniken har använts var (virtual barbershop) där det audiella 

skapar känslan att en sitter hos en barberare och får en klippning. Att lura hjärnan med hjälp 

av enbart ljud, att bygga en upplevelse som är minnesvärd och ger en lätt förvrängning av 

lyssnarens uppfattning av omvärlden, det är en av de drivande tankarna kring vår 

undersökning. Att jobba med binauralt ljud blir något nytt för oss men själva tekniken är 

gammal. 

Våran personliga åsikt kring ljud i media är att dem är ganska mediokra i sin applicering och 

det läggs mer fokus på det visuella än det audiella vilket oftast genomgår alla sorters medier. 

Eftersom vi båda studerar Digital Ljudproduktion tog vi ett aktivt val att inte använda oss av 

något visuellt medium och bara fokusera på den interaktiva, audiella upplevelsen. Vi tittade 

på tidigare gestaltningar som gjorts med binauralt ljud och hittade tidigare forskning kring 

interaktivt ljudberättande med hjälp av GPS-system.  

Däribland fann vi Riot! 1831 nämnd av J. Reid, E.Geelhoed, E. Hull, K. Cater och B. Clayton 

(2005), ett projekt som gjorde om en park till ett ljuddrama där deltagarna fick röra sig fritt i 

parken med ett par hörlurar och GPS spårare och uppleva ett historiskt upplopp audiellt från 

dåtiden. Det var nämligen så att i den engelska staden, Bristol under år 1831 orsakades det ett 

stort upplopp där extraordinära händelser ägde rum, såsom försöken att hindra upploppen 

involverade att anfalla pöbeln med dragna sablar. Designmässigt lät detta intressant för vår 

del då vi ville gärna få in det interaktiva momentet i vår gestaltning och vi började undersöka 

hur vi kunde implementera det. 

Ett annat tidigt exempel involverade en kyrkogård där man kunde lyssna på spökena som låg 

begravda där. Genom en audiell guide som ledde dig fick du som lyssnare valet att gå vidare 

eller tillbaka i berättandet med hjälp av en handkontroll. Denna guiden gav tydliga 

instruktioner om hur lyssnaren skulle gå tillväga under resans gång. Dessa koncept med 

interaktivt ljudberättande var något som intresserade oss, samt att implementera det till 
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binauralt ljud där ljudet mixas i realtid beroende på lyssnarens position i ett fysiskt tomt rum. 

Detta för att se hur vi som lyssnare reagerar på en annan audiell verklighet. 

Ett sista exempel var ett par binaurala ljuddraman där man som lyssnare var delaktig i 

berättelsen. Lyssnaren hade en roll i pjäsen och interagerade med dem val som presenterades 

och formade historien därefter. Dessa berättelser tog formen av bland annat en 

fantasyberättelse, där man som lyssnare fick vara med om ett äventyr. Man fick 

valmöjligheter att bestämma världens öde och även sin egna karaktärs utgång.  

I ett annat äventyr fick man som polis undersöka ett förskräckligt massmord med en familj 

som huvudmisstänkta. I tre kapitel presenteras händelserna från varje familjemedlems egna 

perspektiv och det var upp till dig att hitta mördaren. 

Länk till BBC’s ljuddraman: 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/37365Cl4lH3Tx8ggkshVhKP/samuel-beckett-and-

binaural-sound, 

Länk till dem interaktiva ljuddraman:  https://www.owlfield.com.  

Dessa projekt skickade oss i riktningen att vi ville skapa ett interaktivt ljudberättande satt i ett 

rum där ljudet interagerar med lyssnaren och vi får undersöka spatialt ljud i en fysisk värld. 

 

1.2 Frågeställning

Hur kan spatialt ljud förstärka upplevelsen i ett interaktivt ljudberättande? 

 

1.3 Syfte

Då vi hade som påstående att ljud oftast inte läggs så stor fokus på i diverse medier ville vi 

göra en gestaltning som gjorde motsatsen till detta. Då det visuella används ofta till att ge en 

wow-känsla ville vi göra samma sak med ljud. Vi ville skaffa oss kunskap om vad som gav en 

lyssnare en immersiv, audiell upplevelse. 

Det här skulle vi göra genom att skapa en gestaltning där vi använder spatialt ljud. Detta 

genom att ge vår lyssnare valmöjligheter och på så sätt skapa ett personligt narrativ för dem. 
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Med detta hoppas vi samla in information om hur spatialt ljud kan användas till att förstärka 

den audiella upplevelsen. 

 

Det gemensamma skrivandet

Våran skrivprocess har gått till på det sättet att vi skrev var och en om det som vi individuellt 

brann för under kandidatarbetet. Majoriteten av alla stycken skrevs av en av oss förutom i 

diskussionskapitlet. Vi har samarbetat genom hela kandidaten fram och tillbaka och haft en 

öppen diskussion kring textskrivandet och läsning av forskningsartiklar. Detta har medfört att 

vi har kunnat stötta varandra form av struktur och ordval. Anton skrev om dem tekniska 

aspekterna i vår kandidat som teknikens syfte och dess funktion till relation till vår 

frågeställning. Simon har skrivit mer om de konstnärliga och subjektiva tankar kring design 

och vad som konkret kan komma ge vår undersökning en stadig grund i att skapa en immersiv 

gestaltning.  
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2.0 Tidigare och aktuell Forskning

I detta kapitel tar vi upp forskning och produktioner som format vår undersökning. Vår 

forskning går in på hur människan reagerar på spatialt ljud och hur vi kunde använda befintlig 

teknik för att skapa ett interaktivt moment till vår gestaltning.  

 

2.1 Spatialt ljud och människan

För att skaffa oss kunskap om det mänskliga lyssnandet läste vi på om binaural psykoakustik 

inom spatialt ljud. Hur ljud uppfattas i verkliga livet, av de mänskliga öronen och hur man 

kan återskapa effekten med teknologi. Dessa utgångspunkter har undersökts av Ville Pulkki 

(2016). 

Vid interaktioner mellan det spatiala lyssnandet och syn finns det saker att ha i åtanke. Båda 

våra sinnen har som funktion att lokalisera hinder/händelser i vår omgivning där de används 

som komplement till varandra, med klar lutning mot seendet. Därmed, beroende på kontexten 

används våra sinnen olika mycket vid olika företeelser. Om visuella referenspunkter är tydliga 

vid dessa företeelser dominerar seendet i perceptionen. Om seendet saknas eller inte är vid sitt 

fulla bruk prioriteras lyssnandet mer. V. Pulkki (2016). 

Hur vi människor använder vår hörsel fungerar på det sättet att endast ett öra inte är 

tillräckligt för att veta om vart ljudkällors positioner är i ett rum. Såsom det är med 

djupseendet med ögonen behövs det två öron för att kunna få någon uppfattning om djup. 

Ljudkällorna ifråga lokaliseras med hjälp av signal analysering i hjärnan. Med hjälp av vår 

hörsel estimerar vi den mest troliga positionen av ljudet även om vi inte kan se ljudkällan. 

Men på grund av detta kan den mänskliga hörseln lätt bli lurad av ljudtekniker. V. Pulkki 

(2016). 
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2.2 Immersivt lyssnande

Världen är full av ljudlig konst med många exempel på hur olika former av interaktivt 

berättande kan användas i verkligheten. Ett sådant exempel är projektet Riot! 1831 som 

nämns av J. Reid et al. (2005). Det är ett projekt som använde sig av stereoljud för att berätta 

om omständigheterna kring ett av Bristols upplopp under år 1831 i England. När de påbörjade 

projektet hyrde de in två författare som skulle skriva en interaktiv pjäs, som skulle lyssnas på 

runt om på Bristols torg. Pjäsen skulle baseras på verkliga händelser som faktiskt hände under 

upploppen och ljudläggas därefter. Vid skapandet av projektet var immersion något som ofta 

nämndes som ett mål att uppnå. Total immersion skulle uppnås när lyssnaren hade skaffat sig 

kompetens och emotionell investering i det spatiala lyssnandet. Men för att återskapa en 

historisk, immersiv upplevelse som är grundad i verkligheten presenterades ett problem. Till 

skillnad från virtuella verkligheter, där omgivningen är simulerad har situerade erfarenheter 

ofta riktiga, allmänna platser bundna till sig. Element, såsom hundskall, väder och andra 

agenter kan inte kontrolleras och därför måste bli en del av den situerade upplevelsen. Hur 

omgivningens element, kombinerat med dem fysiska aspekterna av rörelserna i det, påverkar 

hur engagerade människor kan bli i en upplevelse. 

Stegen funna till immersion kan appliceras till platsbaserade upplevelser. Men vår förbindelse 

till den verkliga omgivningen omkring oss innebär att de fördjupade tillstånden är korta, med 

upprepade glitchar mellan dem parallella världarna av dem digitala och fysiska sorterna. Så 

hade en egenskapad platsupplevelse utan visuella referenspunkter kunnat vara ännu mer 

immersivt? 

 

2.3 Interaktivt 3D lyssnande

Vid skapandet av spatiala ljudprojekt används ofta binauralt ljud. Denna audiella teknik är till 

för att lägga ytterligare en dimension på verkligheten där lyssnaren ersätter den ljudmiljö som 

finns runt omkring en med en artificiell, lika verklig ljudmiljö. Då uppstår en ny relation till 

den fysiska platsen, som till exempel testades i det Tyska stadshuset Coronation Hall. Där 
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gick de tillbaka i tiden och berättade audiellt om hur en festmåltid på 1500-talet gick till. 

Besökarna fick röra sig fritt i denna miljö och lyssna på allt från tjänstefolkets egenheter till 

kungligheterna själva. Medan denna historiska fest pågår i lyssnarens hörlurar audiellt, är 

lokalen man befinner sig i tom. Detta är vad man kan kalla Augmented Environment som är 

när man ändrar verkligheten med hjälp av teknik. F. Heller, A. Krämer, J. Borchers (2014).  

 

För att skapa binauralt ljud i realtid säger Heller et al. (2014) att det krävs någon form 

spårning av lyssnaren i ljudmiljön. De har undersökt tre olika sätt för detta. Huvud, kropp och 

med hjälp av en mobil enhet. I Coronation Hall (2014) användes huvudspårning. En digital 

kompass sattes på hörlurarna vilket betydde att lyssnaren bara behövde röra på huvudet för att 

uppleva den artificiella verkligheten, men det visade sig att den genomsnittliga besökaren 

rörde hela kroppen istället. Ett annat sätt att spåra är via GPS. Problematiken med detta är att 

användningen av en GPS för att lokalisera var lyssnare befinner sig fungerar enbart utomhus 

då det blir för mycket signalstörningar inomhus. I tidigare nämnda projekt Riot! 1831 (2005) 

rör sig besökare i olika ljudzoner i en park i Bristol och spåras med GPS. Dessa zoner spelar 

upp en av tre olika ljudfiler som har något med den specifika zonen att göra och dessa filer är 

i stereo och inte binauralt. Responsen de fick av besökarna trots att ljudet inte renderades i 

realtid var ändå positiv. I Parallel Worlds (2005) frågade de en far och son om deras 

upplevelse av Riot! 1831. Detta följande utdraget visar hur särskilt sonen upplever ljud 

zonernas gränser.  

Father: ... We took a while to familiarize ourselves. I 

think we must have crossed over a few times because 

sometimes we would say, “What’s this” and then it 

would drop out. Yeh I got used to it and then I was fine. 

Did you get used to it? 

Son: Yeh I always find that I stand at the edge of the 

zones and sometimes it turns off and then turns back on 

the sound. 

I: So, you worked out that you were on the edge of the 

zone, did you? 
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Son: Yes 

I: Did you try to move in so that you were less on the 

edge? 

Son: Yes 

I: And how did you work out where to go? 

Son: I just tried going each way and if it stayed for a 

while then I knew I was nearer the middle. 

Father: I could see you were going like a crab at times. 

You were going two paces that way then that way 

 

Reid, J., Geelhoed, E., Hull, R., Cater, K., & Clayton, B. (2005). Parallel worlds: Immersion 

in location-based experiences 

 

Sonen lyssnade på en stor del av innehållet och besökte samma zoner flera gånger, 

sammanlagt spenderade de över en timme i parken. Detta indikerade på att de var emotionellt 

investerade. 

Att jämföra dessa två projekt, vad som först kommer på tal är att Riot! 1831 (2005) är en 

narrativ fiktionell upplevelse. Med användning av stereo-teknologi samt GPS där fokuset 

ligger på att göra en engagerande atmosfär till den fysiska platsen. Medan i Coronation Hall 

(2014) ligger fokuset på att simulera en realistisk händelse med hjälp av binauralt ljud.  

Med dessa olika projekt i åtanke har vi fått mer frihet i vårt tänk kring vår gestaltning där vi 

får valmöjligheten av vilket berättar format vi kan använda. Då den interaktiva delen är en 

stadig grund för att få en immersiv upplevelse.  

Ett tredje projekt, Oakland Cemetery berättas av Dow, S., Lee, J., Oezbek, C., Maclntyre, B., 

Bolter, J., & Gandy, M. (2005). Följer vårt tema med att ta upp sätt att använda sig av 

soundscape och lokaliserings baserat mixade verkligheter. Just detta projekt använder sig av 

sådana teknologier för att utbilda och underhålla besökarna av den historiska kyrkogården i 

Oakland. Ämnen, såsom historiskt och kulturellt betydelsefulla händelser för dem avlidna 

inneboenden på kyrkogården presenteras för besökarna. För att konstruera denna upplevelse, 

skapades ett narrativ som kom till liv med hjälp av röstskådespelare. Dessa tog på sig att spela 
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rollerna som de avlidna invånarna och att monologiskt, berätta fiktiva historier relevanta till 

dem tidsperioderna dem individuellt tillhörde. Upplevelsen gavs navigation och linjäritet 

genom en berättare som ledde besökarna till särskilda gravplatser i ordning. Vid varje grav 

kan besökaren sedan välja vad för sorts berättelse dem vill lyssna på med hjälp av en 

medtagen handkontroll Dow et al. (2005). 

Det som Heller et al. (2014) kom fram till genom att göra tester på en liten grupp människor 

där de läste av huvud, kropp och den mobila enhetens position i en binaural ljudmiljö var att 

de rekommenderar att använda huvud spårning om realism och orientering nära de virtuella 

ljudkällorna är viktigt som i Coronation Hall (2014). Om ljudkällorna är väldigt nära blir 

huvud spårning ännu viktigare då det resulterar i att lyssnare rör på huvudet mer. Men 

eftersom detta var en liten testgrupp var det inte stora marginaler kring vad som faktiskt är 

optimalt men de tror att det inte kommer bli ett annorlunda resultat med en större testgrupp.  

 

2.4 Ljudläggning av virtuella miljöer 

Mark Nazemi och Diane Gromala (2012) undersöker den problematiska delen av sound 

mappning i virtuella miljöer. Deras undersökning är byggd på den akustiska 

kommunikationsmodellen myntad av Barry Traux som tar upp två aspekter. Den första är hur 

ljud förmedlar information samt hur viktigt det är för lyssnare genom kognitiv tankeprocess. 

Sedan används denna modell för att undersöka den kvalitativa aspekten av soundwalks, 

soundscape kompositioner och ljud i virtuella miljöer. 

De presenterar en hybridmodell där användandet av systematiska ljuddesignstekniker 

förstärker den kommunikativa och pragmatiska rollen av ljud i virtuella miljöer. Slutresultatet 

skapar ljudmiljöer som förhöjer lyssnarens upplevelse och kognitivt förbinder dom till ljudet 

inom en specifik plats och tid. M, Nazemi och D, Gromala (2012) diskuterar om hur man har 

designat virtuella miljöer historiskt sett och att fokuset har legat mer på visuella referenser än 

de audiella. De tänker att det har blivit en vana för designers inom detta område att låta det 

visuella ta mer plats och vi själva anser att det faktiskt är så i nuläget när det gäller dagens 

VR-spel. Ljud är lika viktigt för att förmedla information som det visuella och att det behövs 
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en balans mellan de två. Ett dåligt ljud kan ge en sämre upplevelse och kanske inte förmedlar 

den kritiska informationen som något visuellt kan ge såsom navigering och plats. 

 

När denna studien gjordes undersökte de ljudmotorn FMOD som kan skapa adaptivt ljud som 

möjliggör att spel och virtuella miljöer kan få en mer dynamisk ljudbild. Det vi vill undersöka 

är att se om dessa dynamiska miljöerna kan stå för sig själv utan några visuella referenser och 

vi kommer använda oss av en adaptiv ljudmotor för detta. Att integrera denna tekniken till 

något interaktivt, ökar den kommunikativa kvaliteten av ljud och hjälper lyssnaren att sätta sig 

in i den virtuella miljön. Med denna kommunikativa modell (bild 1) som illustrerar vikten av 

ljud och dess kontext. 

 

Bild 1. Byte av ljudinformation mellan lyssnare och miljö (modifierad från Traux, 1984) 

 

Denna modell är gjord av Traux och granskar människans kognitiva tankeprocesser kring hur 

vi tolkar information från ljud och dess miljö. Centrumet av denna modell är det mänskliga 

lyssnandet. Eftersom detta kräver ett aktivt val att tolka den informationen som kommer via 

ljud, bygger detta upp relationen till den plats lyssnaren är på eller förflyttas till. Traux modell 

tar även in lyssnarens ljud då det ljudet bidrar till ljudmiljön, det är ett konstant flöde av 

information mellan lyssnare och ljudkällor. Genom att lägga fokus på det mänskliga 

lyssnandet när vi designar ljudmiljöer kan vi bygga upp en mer informativ och realistisk 

soundscape till VR. 

M. Nazemi och D. Gromala (2012) tar även upp att det finns två lyssningslägen, bakgrund 

och förgrundslyssnande. Bakgrundslyssnande är oftast repetitiva och alldagliga ljud medan 

mer informativa ljud såsom dialog eller varningsljud ligger i förgrunden. När man planerar att 
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att skapa en soundscape är det viktigt att tänka på att ljud tolkas hierarkiskt. Detta betyder att 

vi måste göra aktiva val i vad som vi vill att lyssnarna ska ta in. Genom att använda dessa 

olika positioner, bakgrund och förgrund som kategorier i ljudbilden blir det lättare att effektivt 

planera ett soundscape. 

 M. Nazemi och D. Gromala (2012) nämner hur Walter Murch kategoriserar det mänskliga 

lyssnandet i film på liknande sätt. Där ljudet som ligger i förgrunden är menade att ligga i 

fokus, medan det ljud som ligger i mitten av ljudbilden ska uppfattas på en undermedveten 

nivå. I virtuella miljöer är detta en viktig faktor för att användarens status inom miljön alltid 

är i rörelse.  

Detta innebär att när vi tänker ljudlägga en sådan miljö måste vi tänka på vad vi vill berätta 

och var vi sätter de informativa ljuden i för kontext. Kontexten blir då bakgrundsljuden där vi 

måste balansera om hur mycket uppmärksamhet vi vill att lyssnarna ska lägga på att tolka den 

informationen. Där blir ljudets volym en stor faktor då ett typiskt bakgrundsljud som ett 

maskinellt hummande från en takfläkt kan ändra lyssnares uppfattning kring hur stort ett rum 

är. Att använda sådana enkla monotona ljud som direkt uppfattas som bakgrundsljud med för 

hög volym eller som är för repetitivt kan leda till att örat blir ansträngt och detta gå ut över 

lyssnarens inlevelse.  

Människans lyssnade är alltid i ett läge man kan kalla bakgrundslyssnade fram tills hjärnan 

uppfattar att det finns information att hämta från din nuvarande ljudmiljö. Där börjar vi 

selektivt ta bort diverse ljud och lägga de i bakgrunden. Detta är något vi måste ha i åtanke 

speciellt när vi gör vår gestaltning då vi inte kommer använda oss av några visuella 

referenspunkter.  

M. Nazemi och D. Gromala (2012) nämner hur man kan designa ljudmiljöer och vad målet 

med att skapa dom är. De tar upp Traux fyra principer: 

 

● Lyssnarens förmåga att känna igen källmaterialet

● Lyssnarens kunskap av miljön och det psykologiska sammanhanget anropas

● Kompositörens kunskaper om miljö och psykologiska kontext påverkar kompositionens 

form på alla nivåer.
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● Arbetet ökar vår förståelse för världen och dess inflytande övergår till vardagliga 

perceptuella vanor

Nazemi, M., & Gromala, D. (2012). Sound design: A procedural communication model for VE. Paper presented 

at the 16-23. 10.1145/2371456.2371459 

 

Dessa fyra principer är ett sätt för ljuddesigners att skapa en emotionell ljudmiljö i en 

immersiv virtuell miljö. 

Enligt Traux är målet med en soundscape att skapa en fantasifull värld som lyssnaren kan 

relatera till och väcka minnen. Detta är något vi kommer försöka sträva emot under vår 

designprocess. 

 

2.5 Soundwalkens historia

Soundwalk är ett samlingsord från en studie som Micheal Southworth skrev år 1969. Ett 

problem han tog upp var att med de tekniska framstegen de gjorde då i städerna skulle man 

öka decibelnivån och att det skulle sluta i ett ljudkaos. Han menade att man inte längre borde 

designa miljöer som endast är vackra att se på. För att understryka detta valde han att 

undersöka konsekvenserna av dem akustiska påverkningarna av att bo i en stad genom att 

göra fältstudier med olika deltagare som var döva, blinda och de utan någon 

funktionsvariation. Deltagarna tog sig genom staden med hjälp av en rullstol och undersökte 

ändringarna i soundscapet över tid och i olika väderförhållanden. Det dem fann var att 

temporära och meteorologiska faktorer hade en stor påverkan på en stads soundscape. De såg 

även kopplingen att den visuella upplevelsen av staden var en faktor till det man hörde i 

soundscapet. 

I den här studien kallade han dessa fältstudier en “resa” där målet var att lyssna på staden och 

hur mycket information man kunde få ut. Detta för att bestämma vilka typer av ljudkällor 

människor föredrog och ogillade, samt hur bra ljuden korrelerade med den visuella miljön. 
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Det fanns många olika sätt att göra denna praxis men så länge man använde dessa 

grundprinciper klassades det som en soundwalk. Strukturen kunde variera allt från längd att 

gå, om man skulle gå i grupp eller själv, med eller utan inspelning av soundwalken. 

Ett annat sätt att se på det hela presenteras av Hildergard Westerkamp (1974, reviderad 2001). 

Soundwalk som konstform presenterades med orden: “any excursion whose main purpose is 

listening to the environment”. Westerkamp liknar det hela med en akustisk utbildning, en 

meningsfull handling vars syfte är att utsätta lyssnare till det totala innehållet av deras 

omgivnings komposition. Med andra ord, att lyssna på helhetens detaljer i soundscapet. 

 

2.6 En blick på den ljudliga miljöns teknologi, dåtid och framtid

 Frith, J, Ahern, K. F. (2014;2015) som analyserat förgångna tider gjorde iaktagelsen att 

Ipoden och mobila cd-spelare ofta setts som individualiserande teknologier, genom hur dem 

tillåter en individ att skapa sin egen soundgarden vart än en går. Dem har därför anklagats för 

att avskärma individer från verkligheten på grund av detta. Frith och Ahern (2014;2015) som 

påpekar det här går in på hur nyare mobila teknologi-projekt undersöker länken mellan mobila 

media och ljud till rörelse-fulla upplevelser. Detta för att göra det möjligt för mer deltagande 

design av allmänhetens soundscapes. 

Nuförtiden har mobila media förändrats. Exponentiella förbättringar inom området har tillåtit 

nya möjligheter att ansluta sig till omvärlden. Skriftlig information om ämnet har vuxit snabbt 

men det finns en brist på forskning om just den ljudliga potentialen inom mobila media. Man 

menar att mobil media alltmer kan användas för att skapa sociala soundscapes. Istället för att 

låta soundscapes bli skapade på naturligt vis så är sociala soundscapes något som flera 

personer kan delta i att skapa och uppleva utan störa verklighetens soundscape utanför 

hörlurarna. Detta hade tagit relationen mellan mobila media och ljud bort från anklagelserna 

om avskärmning av individer till en upplevelse av ljud i rum som fortfarande är individuell 

men är ändå social och samverkande Frith, J, Ahern, K. F. (2014;2015). 
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2.7 Sammanfattning

Pulkki (2016) informerar om det mänskliga lyssnandet och binaural psykoakustik. Reid et al 

(2005) berättar om då dem återskapade historiska händelser med hjälp av stereoljud och GPS 

system. Heller et al (2014) gav oss inspiration om augmented reality i form av att återskapa en 

historisk festtillställning med hjälp av headtracking, där man kunde lyssna på diverse saker i 

en stor sal. Dow et al (2005) visade oss användning av ett soundscapes potentiella linjäritet i 

att man leddes till olika platser i en ordning. Nazemi och Gromala (2012) nämner hur 

människan lägger vikt på ljud och dess kontex visuellt och audiellt. Specifikt inom virtuella 

miljöer och vikten av en en tydlig struktur när man ljudlägger dessa miljöer. Schafer (1994) 

presenterar soundwalk som kommer att fungera som en praxis och en datainsamlingsmetod 

för oss. Slutligen ger Frith och Ahern (2014;2015) oss en blick på ett möjligt nästa steg i vårt 

skapande av soundscapes. 
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3.0 Metoder

I detta kapitlet presenterar vi våra metoder som ligger i grund till vår frågeställning samt 

gestaltning. De metoder vi har samlat på oss involverar hur vi skaffade oss inspiration, hur vi 

samlade in information, hur vi hanterade den informationen och hur vi planerade fram vårt 

skapande av gestaltning. 

 

3.1 Omvärldsanalysmetod

För vår omvärldsanalys använde vi oss av projektmetoden konstruktion metoden. Berättad om 

av Jesper Simonsen, Connie Svabo, Sara Malou Strandvad, Kristine Samson, Morten Hertzum 

och Ole Erik Hansen (2014). För att den fokuserar på omvärldens teknologiska möjligheter 

och gav oss svar till frågor såsom: Vilka komponenter är tillgängliga som byggblock för vårt 

projekt? Hur borde vår gestaltningsform reflektera dess funktion? Dessa frågor lägger kravet 

på oss att ha en viss förståelse för den teknologi vi ska använda. Vidare, genom att göra 

praktisk erfarenhet och inlärning med teknologierna till ett drivande element i vår gestaltning 

tar metoden fokus från principernas inre funktioner och lägger den på hur appliceringen av 

principerna fungerar istället. Vi tog till en pragmatisk inställning till det hela. 

Denna design situation skapar en sorts reflektiv konversation där produkten talar tillbaka till 

designern. Det är så konstruktionen av en första design och dem kommande revisionerna som 

utgör designerns handlingar i konversationen och därmed också det material som feedbacken 

från produkten baseras på. 

 

3.2 Designmetoder

Iterativ Design är en metodologi som berättar att då en skapare bör veta att hen vet ingenting, 

så bör hen arbeta med denna brist på kunskap i åtanke. Ett sätt att göra detta på är att just ta 

till en iterativ inställning till skapande: Fortsätt försök tills enlyckas. Det tas upp två problem 

med denna inställning. Först, hur vet en när en har lyckats och varför det anses som att en har 
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lyckats. Sedan, hur kan en sådan iterativ metod bli praktisk och ekonomiskt gångbar W. 

Buxton, R. Sniderman (1980). 

Buxton och Sniderman beskriver varje iteration av en produkt som en prototyp. Dess syfte är 

att testa en viktig del av den övergripande uppgiften. För detta, presenterar man produkten för 

en försökskanin vars kommande handlingar dokumenteras. Baserat på de upplysningar man 

får utvärderas produkten och planering av nästa iteration påbörjas. 

Med denna information i åtanke presenterar Buxton och Sniderman att ett framgångsrikt 

användande av den iterativa metoden är sammanlänkad med dessa frågor: 

 

● What is to be prototyped, and how? 

● What is observed, and how? 

● How are results evaluated, and subsequently applied? 

 

W. Buxton, R. Sniderman: Iteration in the design of the human-computer interface. (1980). 

 

Dem avslutar med att det är omöjligt att ge en enkel lösning. Men att deras erfarenhet säger 

att det finns generella tillmötesgåenden i dessa områden, som tillsammans gör den iterativa 

processen användbar i många fall. Detta flyter samman med vår designprocess som vi 

kommer att beskriva vidare i nästa kapitel. 
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Upphovsman: Simon Gertonsson (2018) Bild 2 Representation av vår designprocess struktur  

 

3.3 Projektmetoder 

Deltagande observation - En metod som beskrivs av Mike Allen (2017) 

där man som observatör är med i gruppen som interagerar med produkten man har skapat och 

försöker själv ta en aktiv del av gruppens handlingar och skapa förståelse för dem. De första 

studierna händer tidigt, observeraren dokumenterar dem personliga intryck och tankar hen får 

av gruppens interaktioner med produkten och varandra. Partiskheten hos observatören tas 

hänsyn till och slutligen kommer en analys av insamlad information sammanställas i form av 

ett manuskript där individernas handlingar och repliker läggs i kronologisk ordning.  

 

3.4 Kvalitativa metoder

Fokusgrupp är något mitt i mellan en ostrukturerad intervju och deltagande observation. Den 

associeras oftast med marknadsundersökningar, eftersom det är ett snabbt och billigt sätt att 

samla in mycket data kring människors tankar kring de temat som diskuteras. Syftet kan 
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variera kring fokus men oftast ligger människans subjektiva tankar i fokus såsom attityder, 

värderingar kring en interaktion eller ett material. I vårt fall kommer detta ge en insyn vad för 

ljud våra deltagare lägger mer eller mindre fokus i de olika soundscapes i Karlshamn som vi 

tänkt undersöka. Detta ger inspiration till vår första prototyp som vi sedan kommer testa med 

en liknande grupp. 

Ingrid Hylander (1998) tar huvudsakligen upp två forskares beskrivning av fokusgrupper. Den 

första är Kreuger (1994), han har en ganska allmän beskrivning vad en fokusgrupp är utan att 

knyta den till forskning. En sådan metod enligt Kreuger är en försiktig planerad diskussion för 

att få intryck på ett specifikt område i en tolerant och harmlös miljö. Gruppen består oftast av 

7–10 personer och en intervjuare. Diskussionerna är bekväma och gillas ofta av deltagarna 

eftersom de kan dela sina idéer och uppfattning kring ämnet. Deltagarna för diskussionen 

framåt genom en öppen dialog där de inspirerar varandra. 

Den andra forskaren, Morgan (1997) beskriver metoden med en forskningsanknytning till 

interaktion mellan forskare och dennes syfte genom gruppen. Det är en forskningsteknik som 

samlar data genom en grupps interaktion på ett ämne, bestämt av forskaren. I princip är det 

forskarens intresse som ger fokus, medan informationen kommer från gruppens interaktioner 

med varandra.  

Hylander (1998) berättar att de flesta forskare är överens att man kan använda sig av denna 

metod i alla stadier i forskningsprocessen, som antingen enda datainsamlingsmetod eller som 

ett tillägg till andra metoder. Att använda det som ett komplement är den vanligaste praxis 

och vi kommer göra detsamma i vår process. Vi kommer skapa en fokusgrupp som kommer 

gå en soundwalk som är vår huvuddel i informations samlandet. 

 

3.5 Soundwalking som metodologi

En soundwalk är en övning som planerades av R. Murray Schafer (1994) när han gjorde ett 

universitet projekt kallat The World Soundscape Project på Simon Fraser Universitetet 1969. 

Schafer grundade mycket av sina studier på Southworths material som nämnts tidigare (se 

kapitel 2.5). Soundwalking är en faktabaserad metod som är till för att identifiera ett 
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soundscape och de olika delarna den består av. En soundwalk görs i tystnad där en eller flera 

deltagare ska gå en rutt. Deltagarna bör gå med ett avstånd från varandra att de knappt kan 

höra den som går framför för att få en så ren ljudbild som möjligt. Vi som ledare av 

soundwalken bestämmer en rutt som deltagarna får gå. Vid varje plats har deltagarna fått 

samma instruktioner på vad de ska tänka på och helst anteckna medan minnet är färskt. Efter 

detta samlas gruppen och diskuterar kring platserna en efter en, samt resan mellan de fem 

platserna. 

Vi har valt att kombinera en fokusgrupp med denna praxis för att få så relevant data som 

möjligt. Vår fokusgrupp kommer bestå av studenter från BTH med intresse av ljud och dess 

betydelse. I och med att vi gör detta under en eftermiddag och på en vardag har vi har skapat 

ett formulär med de frågor vi vill ha svar på. Detta för att inte ta upp för mycket tid hos 

studenterna. För de som har tid samlas vi efteråt och har en kort diskussion kring 

soundwalken. 

Informationen från denna diskussion transkriberas och dokumenteras med hjälp av de 

ljudinspelningar vi gjort under och efter soundwalken. För att klassificera de ljud våra 

deltagare har reagerat på som mest hade vi valt att använda ett klassificeringssystem för att 

sätta orden i olika kategorier.  

 

3.6 Ljud klassificeringsmetoder

Man kan dela upp ljud i många olika delar, akustik, psykoakustik, semiotik, semantik samt 

estetik. Det är vanligt att se på dessa olika delar separat men det innebär begränsningar när 

man genomför studier. 

Schafer (1994) berättar att det krävs erfarenhet och träning för att bemästra kategoriseringen 

av ett ljuds olika intryck. Dock krävs det inte bara att lära sig hur man kan klassificera en 

soundscape om detta ens är möjligt beroende på soundscapes olika egenskaper. Utan det är 

också genom en förståelse för dom mentalt formade representationerna av minne, jämförelse, 

gruppering, variation, begriplighet som en bemästring kan ske. 
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3.7 Sammanfattning

Metoderna vi har samlat på oss under vårt kandidatarbete är konstruktionsmetoden, iterativ 

design, deltagande observation, fokusgrupp, soundwalk och Schafers klassificeringsmetod. 

Konstruktionsmetoden är ett sätt för oss att utföra en omvärldsanalys med vår gestaltnings 

uppbyggnad i åtanke i det att den ställer frågan: Vilken teknologi kan vi använda? Iterativ 

design är en metod som ger en bild av en iterativ process som gav oss struktur på vår 

gestaltnings moment. Deltagande observation, fokusgrupp och soundwalk är 

datainsamlingsmetoder som vi kombinerade med varandra för att utforma vår gestaltning 

bättre. Schafers klassificeringsmetod fungerade som ett sätt för oss att få en tydligare 

uppfattning om vilka ljud upplevs som behagliga i soundscapet. 
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4.0 Designprocess

I detta kapitel beskriver vi vår designprocess. Här beskriver vi hur vår forskning och 

omvärldsanalys vi har samlat in har påverkat dem design val vi har gjort. Vi presenterar också 

hur vi applicerade våra metoder till vår gestaltning samt hur gestaltningen har gått till. 

 

Upphovsman: Simon Gertonsson (2018) Bild 3: Modifikation av representationen av vår 

designprocess struktur 

4.1 Början av vår gestaltning

Under själva gestaltandet hade vi en iterativ designs modell som en huvudmetod i åtanke, då 

den är optimal till vårt pragmatiska tillvägagångssätt vi hade till vårt projekt. Med det iterativa 

tillmötesgåendet i bakhuvudet planerade vi för att göra åtminstone två iterationer av vårt 

projekt, som skulle följa vår redigerade version av (bild3). Vi skulle först börja med en 
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frågeställning. Så för att utföra detta tog vi till oss frågan: “What is to be prototyped, and 

how?” W. Buxton, R. Sniderman (1980) 

För att skaffa oss en frågeställning till vår undersökning gjorde vi en omvärldsanalys. Vi ville 

arbeta med ljud men var osäkra på vad vi skulle göra. Vi forskade om olika ljudliga 

teknologier som verkade intressanta för oss. Med andra ord, tog vi till konstruktionsmetoden. 

Vi undersökte forskning och framstegs-tidskrifter inom området. Vi tittade på Cycling cr, en 

hemsida som presenterade banbrytande nya sätt att använda ljudlig mjukvara med mera. 

Slutligen fann vi projektet Virtual barbershop som visade oss 1användandet av spatialt ljud.  

 

Upphovsman: Simon Gertonsson (2018) Bild 4: Mindmap över våra idéer  

 

Efter detta gjorde vi en första mindmap över alla möjliga ljud relaterade ämnen samt 

samhällsproblem, begrepp mm. Efter handledning och undersökt något som vi båda ville 

arbeta med valde vi soundscapes. Vi gjorde ännu en mindmap (bild 4) där vi använde 

soundscape som utgångspunkt. Vi studerade tre olika ljud medier såsom ljuddrama, 

ljudböcker, film och eftersom vi skulle ställa ut något som examensarbete ville vi göra det 

interaktivt på något sätt. Att skapa ett personligt ljud narrativ blev något som intresserade oss, 
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så att använda tekniken spatialt ljud blev ett självklart val. Eftersom vi båda är intresserade i 

vad vi kan berätta och hur det kan upplevas. Något som kom upp när vi diskuterade med 

lärare och andra studenter var att vi ville skapa en audiell VR miljö utan visuella 

referenspunkter där deltagarna får röra sig fritt utan sladdar och hinder. 

Vår personliga förklaring av vad vi tänkte skapa är att du som lyssnare ska kunna gå runt i ett 

fysiskt rum där vi har applicerat en ny ljudmiljö och deltagaren får skapa sitt egna narrativ i 

denna miljö.  

 

 4.2 Förstudie

Vårt nästa steg i vår iterativa design-process var att vi skulle samla in artiklar för att stödja vår 

undersökning. För att införskaffa oss kunskap om vilka teknologier vi kunde arbeta med 

granskade vi först Pulkkis (2016) forskning. På grund av att han går in på hur människors 

lyssnande fungerar, till exempel hur det mänskliga örat är format samt hur man kan lura 

lyssnare med hjälp av konstgjorda ljudtekniker. Eftersom vi ville skapa en ljudlig upplevelse 

där målet var att lyssnaren skulle känna en lätt verklighetsrubbning. Det vill säga att man 

skulle bli förvirrad över vad som är verklighet via sina sinnen. Samt att den gav oss nya idéer 

att utgå efter i vårt sökande av mixade verklighetsupplevelser var ett stort plus. 

Efter att vi hade bekantat oss med detta undersökte vi andra projekt där konceptets (ljudlig 

verklighetsrubbning) olika sätt att implementeras presenterades. Genom våra insamlade 

artiklar hittade vi några projekt som var relevanta. Riot! 1831 (2005), Coronation Hall (2014), 

Oakland Cemetery (2005).  

Det vi tog med oss var att vi skulle bygga vår gestaltning så att lyssnaren, under vår 

utställning kunde gå runt och lyssna på ett helt annat soundscape i hörlurarna, i förhållande till 

det som pågick runt omkring dem.  

Vilket för oss till den potentiella appliceringen av vårt projekt: social soundscaping som Frith, 

J, Ahern, K. F. (2014;2015) tar upp. Det är en term som beskrivs som ett sorts kollektivt 

utövande som tillåter folk att samarbetsmässigt skapa nya soundscapes, utan att skada det 
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delade soundscapet utanför hörlurarna. Med hjälp av vår undersökning kan vi komma att 

skapa ett alternativt, socialt soundscape som ett flertal människor samtidigt kan uppleva med 

hjälp av mobila media. 

 

4.3 Teknisk förstudie

Under de första veckorna använde vi oss av konstruktionsmetoden och undersökte olika 

mjukvaruprogram som kunde bearbeta ljudmaterial och skapa spatialt ljud. Vi tittade på Pure 

Data samt Max MSP vilket båda är ett grafiskt, objektbaserat kodningsprogram för både ljud 

och bild. Som en av oss har jobbat med i tidigare arbeten. Dessa program är Open Source och 

det har gjorts projekt och patcher som försöker skapa spatialt ljud, speciellt till Max MSP som 

utvecklas kontinuerligt tillsammans med Ableton vilket är ett ljudredigeringsprogram. Vi 

hittade gamla färdiga patcher/projekt som är skrivna i Java skript och delade via olika forum, 

men de hade inget stöd till nuvarande versioner eller så var länkarna utdaterade. De patcher 

som fungerade hade stora problem med DSP klick samt en tyst zon med 45 graders vinkel 

rakt bakom huvudet. Vi själva föredrog att jobba med Max MSP då programmet är grafiskt 

snyggare och användarvänligt då det redan finns färdiga objekt med funktioner.  

Den andra plattformen Pure data är lite mer komplicerad att komma in i, då det är mer 

byggande från grunden och mer matematik. Man måste bygga de simplaste sakerna från 

grunden såsom en räknare medan Max MSP har redan färdiga objekt för sådant. Ett av de 

största problemen med Pure Data för oss var att vi båda är Windows användare. Vilket 

begränsade oss till att använda Pure Data Extended som inte längre utvecklas och var inte 

stabilt nog att fortsätta jobba med.  

På grund av detta var vi tvungna att hitta en ljudmotor som kan bearbeta ljud och göra det 

spatialt. Eftersom vi går på en högskola där spel ligger i framkant kom vi på att sådan 

mjukvara används i dagens spelutveckling när det gäller ljuddesign. Vi valde då att använda 

Unitys spelmotor för att skapa vår gestaltning. Vi båda har inte jobbat mycket med Unity men 

vi visste att stöd fanns i form av både lärare och studenter. Vi började simpelt med att starta 
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ett tutorial-projekt kallat Robot Lab (2016) och placera ut ljudkällor i det för att se hur 

ljudmotorn fungerade. 

Projektet gav en uppfattning hur vi kunde använda och placera ut ljud i en 3D miljö. Unity 

använder sig av objekt man placerar ut i form av sfärer som man lägger till ljudfiler i. Dessa 

sfärer går att mixa i programmet så att lyssnaren hör det i mono, stereo eller spatialt. Detta 

gav oss mer inspiration till hur vår gestaltning skulle kunna se ut och fungera. Då vi inte var 

kunniga inom grafisk design, valde vi att skapa en simpel spelplan som var tom utan visuella 

referenspunkter. Endast ljudsfärer samt en representation av lyssnaren i denna virtuella värld 

skulle synas i spelmotorn. 

 

4.4 Design av soundscapes med hjälp av soundwalk

Nästa steg för oss var att vi skulle påbörja vår egen datainsamling. Vi tog till oss frågan: 

“What is observed, and how?” W. Buxton, R. Sniderman (1980). Vi behövde observera hur 

soundscapes upplevdes för att skapa dem och vi behövde göra detta på ett bra sätt. Vi började 

med att förbereda en soundwalk. Vi förberedde en rutt genom Karlshamn där man vid några 

ställen skulle stanna och lyssna på soundscapet. Varje plats hade sin egen personlighet och 

detta hades i åtanke när vi gjorde vårt formulär. Vi utformade frågorna så att vi kunde 

kategorisera ljuden via akustik, psykoakustik, semiotik och semantik. R. Murray. Schafer 

(1994). 

Tidpunkten då vi genomförde vår soundwalk tog vi tillfället i akt och applicerade flera 

metoder samtidigt såsom soundwalk, deltagande observation och fokusgrupper. Först för att 

få in så relevant data som möjligt använde vi oss av fokusgrupper som är en kvalitativ 

informationsmetod. Detta till syftet att införskaffa oss dem personliga tankar och idéer om 

soundscapet. Ljudproduktions studenter som är bekanta med koncepten soundwalk och 

selektivt lyssnande blev vår fokusgrupp. Det intressanta för oss var de ljud som drog mest 

uppmärksamhet i både negativa och positiva drag för våra lyssnare. 

Under soundwalken använde vi av oss deltagande observation, genom att vi själva följde med 

personerna som gick soundwalken. Samtidigt förde vi ytterligare ett lyssningsmoment genom 
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att spela in vårt soundscape, för senare jämförelse med lyssnarnas egna upplevelser. Vi 

studerade även personernas spontana reaktioner på plats. 

Efter att soundwalken var slut samlades vi i ett grupprum där vi ställde frågor riktade till hela 

gruppen för att påbörja en diskussion. Efter detta transkriberade vi gruppdiskussionen och 

dokumenterade den i diverse Excel-dokument enligt R Murray Schafer’s klassificeringar av 

ljud, samt även den insamlade information med vårt frågeformulär. R. Murray Schafer (1994), 

Vid detta moment tog vi till oss den sista frågan i vår iterativa designprocess: “How are 

results evaluated, and subsequently applied?”  W. Buxton, R. Sniderman (1980). Med hjälp 

av dessa uppgifter kunde vi nu påbörja vår första iteration av vår gestaltning där vi ville skapa 

ett så intressant soundscape som möjligt.  

 

4.5 Headtracking

Nu när vi hade hittat en ljudmotor som kunde bearbeta vårt ljudmaterial och skapa spatialt 

ljud behövde vi något som kunde styra vår representation, som inte krävde att lyssnaren 

behövde se på vår virtuella värld för att orientera sig. På grund av att vår lyssnare skulle 

befinna sig i ett fysiskt rum skulle hens position samtidigt representeras i vår virtuella värld.  

Vi ville använda oss av BTH-Deltat som det fysiska rummet för vår gestaltning. Därmed 

behövde vi ett headtracking-system som fungerade inomhus med så lite fel marginal som 

möjligt för att ge lyssnaren en realistisk ljudmiljö att röra sig i. Bland de alternativ vi hittade 

upptäckte vi att de som var precisa i mått saknade det mobila momentet och hade kort 

räckvidd, samt de som var mer mobila saknade precision eller en specifik hårdvara för att nå 

de resultat vi var ute efter.  

Under vecka nio var vi fortfarande utan ett headtracking-system. På grund av brist på 

tillgänglig teknologi fick vi presenterat för oss ett kickstarter-projekt som hette Pozyx. Det var 

ett projekt som våra lärare hade varit intresserade av ett tag men inte hade gått till handling för 

att skaffa än. Då vår handledare tog intresse av vårt projekt och var intresserad av Pozyx gav 

han oss förslaget att få prova och använda det först, i hopp om att det kunde komma att bli en 
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välanvänd investering för det fortsatta lärandet på högskolan. Pozyx är ett spårningssystem 

som använder sig av två till fyra eller fler fysiska noder som placeras ut i det rum man vill 

spåra rörelser i. Den har en precision på tio cm och funkar inomhus såväl som utomhus. Den 

är både kompatibel med Raspberry Pi och Arduino och man kan använda Python eller 

Arduino som kodspråk.  

Vi valde att börja med Arduino då vi hade erfarenheter av hur programmet fungerade på 

grund av tidigare kurser som inkorporerade teknologin extensivt. Detta betydde att vi kopplat 

på Pozyx på Arduinon som kopplas in i datorn via en serieport. Koden som vi använt till vår 

gestaltning har varit ett tutorial exempel från Pozyx’s hemsida som printar ut x, y, z 

koordinater i rummet systemet är uppsatt i. Vi valde att använda vårt grupprum där vi riggade 

upp fyra noder, en i varje hörn. I den kod som Arduinon använder bestämmer man att en nod 

är nollpunkten och utifrån den mäter man ut så exakt som möjligt, längd och bredd, var de tre 

andra noderna sitter i rummet i förhållande till nollpunkten. Höjden har vi inte riktigt förstått 

om den gör någon skillnad men vi valde att sätta alla fyra på samma höjd. 

Hur koden kan se ut: 

uint16_t anchors[num_anchors] = {0x6e01, 0x6e0f, 0x6e0c, 0x6e04};    Nodernas namn  

int32_t anchors_x[num_anchors] = {0, 0, 3330, 3330};              anchor x-coordinates in mm 

int32_t anchors_y[num_anchors] = {0, 5850, 5850, 0};               anchor y-coordinates in mm 

int32_t heights[num_anchors] = {1840, 1840, 1840, 1840};        anchor z-coordinates in mm 

Efter detta sade vi till Arduinon att printa och skicka x, y, z koordinater till en serieport som 

vi kopplade till Unity. Vi började med detta och sedan adderade vi även in rotationsvärden. 

4.6 Implementering av Pozyx data till Unity

Denna process var den mest problematiska delen under vår gestaltning då ingen av oss hade 

haft mycket kontakt med att skriva kod till Unity som använder C# som kodspråk. Men vi 

hade tillgång till lärare och en utomstående rådgivare som hjälpte oss med kodningen. I och 
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med detta kunde vi skickade datan från Pozyx till Unity och därmed styra ett objekt i en 

virtuell 3D miljö som skulle representera det fysiska rummet vi hade placerat ut noderna i, 

detta fallet vårt grupprum.  

 

4.7 Ljudläggning av 3D miljön

En ljudsfär i Unity innehåller det ljud man givit den och spelmotorn kan bearbeta detta ljud 

och mixa det utifrån vilken miljö designern valt att göra. Vi började undersöka dessa 

funktioner i ett gratis färdigt projekt, Robot Lab (2016) från Asset Store, som är Unitys egna 

butik där utvecklare och grafiker kan lägga upp sina färdiga modeller eller script som vem 

som helst kan använda. 

De mix funktioner som finns är Priority där man sätter ett värde på hur mycket spelmotorn 

ska prioritera den sfären. Denna variabeln innebär att man kan sätta en hierarki i sitt projekt 

på vilka ljud som man vill att lyssnaren ska höra. 

Sedan har man Volume som bestämmer hur högt man vill spela upp ljudet. Pitch som kan 

ändra ljudets frekvens. Stereo Pan som är till för att panorera ljudet till höger eller vänster 

högtalare. Monoljud kan bara läggas i höger eller vänster och stereo ljudfiler kan bestämma 

hur mycket man vill att ljudet ska låta i respektive högtalare. 

Spatial Blend bestämmer hur man vill att ljudsfären ska behandlas. Antingen som ett 2D eller 

3D objekt. Detta innebär att en 2D sfär tolkas som en konstant ljudkälla som kommer höras 

över hela världen medan en 3D sfär låter enbart när något är inom sfärens omkrets. Man själv 

får välja omkretsen med ett Minimum Distance och Maximum Distance. 

Reverb Zone mix är något som man väljer att sätta på eller av, detta för att ge ljudet en 

efterklang. Man kan även sätta en variabel till 1,1 då kommer ljudet öka med tio decibel. 

Denna funktion sitter ihop med 3D sfärens avståndskurva och är användbar när man vill 

simulera övergångar från nära ljud till avlägsna ljud.  
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Vi kommer fokusera mest på Priority, Volume och Spatial Blend när vi genomför vårt första 

test. Då dessa variabler är viktigast när det gäller vårt skapande av den interaktiva ljudvärlden 

med spatialt ljud. 

Undersökning som Nazemi, Gromala (2012) gjorde om problematiken av sound mapping i en 

virtuell miljö, gav oss insikt i att vi som designers måste tänka på vilken kontext vi sätter 

ljudet i och hur vårt mänskliga lyssnande fungerar. Eftersom vi inte kommer använda oss av 

några visuella referenspunkter är det ännu viktigare när vi väl utvecklar vårt soundscape, att 

göra en mix där vi tänker på ljudets helhet och semiotik mer än ett specifikt ljud. 

För att testa vår prototyp riggade vi systemet i Ganges för att få tillgång till större golvyta och 

kunde på så sätt placera ut flera ljud, samt ge våra deltagare mer möjlighet att förflytta sig i 

rummet. Detta blev vårt sista steg innan nästa iteration i arbetet där vi tog vår data från vår 

soundwalk för att välja positiva och negativa ljud enligt vår fokusgrupps tankar. 

Lyssnarens rörelsemönster skulle komma att loggas genom att vi sagt åt Unity att skriva en 

textfil med vilka koordinater spelmotorn får från Pozyx. Med den informationen kan vi 

analysera lyssnarens rörelsemönster i rummet och på så sätt kan vi se vad för del av rummet 

som deltagaren föredrog mest.  

 

4.8 Gestaltningen

När vi var klara med att sätta upp Pozyx-systemet i ett större rum valde vi att skapa ett golv i 

Unity världen och placera ut fyra kuber med olika färg för att vi själva ska kunna orientera oss 

i var vi placerar ljuden i det fysiska rummet. När vi ljudlade vår virtuella spelvärd valde vi 

data från vår soundwalk (se bilaga 3 och 4 längst ned) där vi tog tre olika ambiensljud och 
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placerade ut dem från vänster till höger i rummet. 

 

Upphovsman: Anton Hansson (2018) Bild 5. Unity´s audiella miljö 

De högtalar-ikoner som finns på bilden representerar de tre olika ambiensljud vi valt att 

använda som loopar. Dessa är valda utifrån den data vi fick från vår soundwalk där våra 

deltagare fick svara på vilka ljud de gillade, ogillade samt dem neutrala ljuden. 

Det neutrala ljudet som vi valde var en förorts ambiens, eftersom ingen nämnde något 

negativt eller positivt om det under soundwalken, men som fanns på alla de platser vi 

stannade och analyserade. Därför valde vi att placera det i mitten av rummet med det lägsta 

Priority värdet och det resulterade i att våra deltagare inte märkte av det så mycket. Till 

skillnad från de andra två ambiensljuden, där den vänstra ljudkällan på bilden är den negativa 

delen som täcker den vänstra halvan av rummet. Det är en byggarbetsplats ambiens som har 

högre Priority värde än mitten ljudet. Men högst Priority värde valde vi sätta på en park 

ambiens som är till höger på bilden. Det ljudet täcker nästan hela rummet och låg därför 

konstant i vår ljudmiljö men blev mindre tydligare desto närmare våra deltagare gick till 

vänstra delen av rummet.  

Under testets gång märkte en av våra deltagare att när hen gick från den gula kuben mot den 

vita så klipptes ljudet på grund av Priority värdena. Detta var något som vi skulle komma 

behöva jobba på att förbättra för att skapa en mer immersiv upplevelse.  
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Efter att deltagarna gått runt och lyssnat på miljön började vi med en lätt diskussion och sedan 

fick de svara på ett frågeformulär (se bilaga 7). Vår tolkning av svaren samt det som sades på 

plats av våra deltagare (personlig kommunikation 17 maj 2018) var att de upplevde det som 

olika miljöer, men som en komplett soundscape där deras kognitiva tankeprocess försökte 

tolka ambienserna till något de hört förut, såsom en arbetsplats eller en skog som skövlas. 

Eftersom detta blev den sista delen i vår iterativa designprocess har det gett en stadig grund 

för att fortsätta utveckla vår gestaltning. 

 

4.9 Sammanfattning

Vi har gestaltat en ljudupplevelse. Den skapades i en spelmotor Unity tillsammans med Pozyx 

och Arduino för att skapa ett headtracking-system som kunde bearbeta ljudet i realtid. Detta 

gjordes med hjälp av tidigare forskning och våra metoder (däribland iterativ design och 

Soundwalk). Inspiration kom från tidigare gjorda ljudkonst projekt såsom Coronation Hall 

(2014) och Virtual Barbershop. Vi skapade två iterationer av en prototyp för att testa vår 

insamlade information från vår soundwalk. Vår första iteration hade vi i vårt grupprum för att 

testa om tekniken fungerade. Den andra iterationen satte vi upp i klassrummet Ganges där 

flera personer fick lyssna på vår ljudupplevelse, var och en tog cirka fem minuter på sig. När 

dem var klara fick dem svara på ett frågeformulär på fem frågor som utgick ifrån Schafers 

klassificeringssystem av ljud. Efter det gjorde vi vår sista iteration som vi presenterade på 

EXIT 2018.  
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5.0 Resultat

I detta kapitel berättar vi om dem resultat vi har fått fram under vår undersökning, via våra 

datainsamlingsmetoder. Vi presenterar dessa resultat genom bilagor, nämnda i texten och 

presenterade längst bak i detta kandidatarbete. 

I vår undersökning har vi studerat människors subjektiva tankar kring ljud i soundscapes med 

hjälp av vår soundwalk där vi ställde frågor kring olika delar i ett soundscape (se bilaga 1-2). 

Denna data analyserade vi och strukturerade upp med hjälp av Schafers olika sätt att se på 

ljudets kontext och ljudets struktur (se bilaga 5-6). Denna delen av undersökning har varit 

grundläggande för oss då vi ville återskapa en så verklighetstrogen soundscape som möjligt. 

Att sammanfatta våra deltagares tankar kring de platser vi besökte hjälpte oss med att se en 

struktur i soundscapes som vi inte sett tidigare. 

När vi besökte Karl Oskar statyn vid strandpromenaden i Karlshamn den 19 april var det en 

solig vårdag med lätt vind. När vi tolkade deras åsikter och tankar kring platsen var den lugn 

och harmonisk men med störande element som ljudet av hamrande från ett byggarbete. Detta 

skapade kontrast på grund av deras tidigare erfarenheter av platsen. Strandpromenad 

förknippas med natur och nära till havet, där majoriteten av deltagarna ansåg att det 

trevligaste ljudet var fågelkvittret som gav dem känslan av natur även om staden fortfarande 

låg inom synhåll. Då man inte riktigt kunde urskilja var det störande ljudet hade för position i 

det visuella synfältet utan bara i soundscapet, upplevde deltagarna detta som något opassande. 

Ett annat exempel på detta var platsen vi valt att kalla Strandcaféet som ligger längre in på 

strandpromenaden som hade en grillplats med övergripande natur runt om. Denna plats fann 

våra deltagare glad, fridfull, avlägsen och även livlig. De fick svara på frågan: “Lät platsen 

såsom du hade förväntat dig?”  Då vi vet att våra deltagare har varit på dessa platser tidigare 

har de redan byggt upp en uppfattning av platsens soundscape. Vi fick ett delat svar eftersom 

det kom nya ljud från ett gäng ungdomar vid grillplatsen som våra deltagare inte förknippade 

med platsen. Svaren tolkar vi som att på grund av deras tidigare erfarenheter samt aktuella, 
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visuella referenspunkter, upplevdes ljuden ifrån dessa ungdomarna som en kontrast till det 

soundscape de brukade vistas i. 

Med detta i åtanke insåg vi att det visuella samt de tidigare erfarenheterna spelar stor roll i hur 

en person upplever en fysisk plats och vad för soundscape de förknippar platsen med.  

Vårt syfte med undersökningen var att studera hur en lyssnare upplever ett fysiskt rum med 

ljud, där deras tidigare erfarenheter och visuella referenspunkter inte spelar någon roll utan 

bara deras audiella referenspunkter. Genom användandet av tekniken spatialt ljud kunde vi 

undersöka hur människan reagerar på dessa icke visuella soundscapes, detta resulterade i att 

lyssnare får själv skapa sin egna uppfattning i vad för värld de befinner sig i. 

För att undersöka detta skapade vi en sådan miljö på ett rum på 80m² med hjälp av spelmotorn 

Unity då den kan skapa det spatiala ljudet i en virtuell värld och med ett headtracking-system 

föra att bestämma position i denna värld. Vi ville se om det var möjligt att återberätta det 

soundscape som var vid Karl Oskar statyn med hjälp av tre ambienser som bestod av 

byggarbets ljud, småstads ljud och ljud från en park.  

När våra deltagare gick runt i vårt fysiska rum med detta soundscape vi hade skapat blev det 

blandade resultat. Vi studerade även våra deltagares rörelsemönster i rummet och 

dokumenterade även med hjälp av film (bilaga 10). I filmen ser man hur vår gestaltning 

presenteras för lyssnaren och hur de reagerar på det komponerade soundscape vi skapat. Man 

ser även hur en av våra testpersoner rör sig runt i rummet, men är mestadels i mitten av 

rummet. Vi var tvungna att fråga efter testet varför? Eftersom det stack ut ifrån de andra tester 

vi gjort. Vi fick svaret att personen ifråga letade efter en hund som fanns i vår småstads 

ambiens, som var placerad i mitten av rummet. När vår lyssnare hade bekantat sig med miljön 

började personen leta efter ett eget narrativ i ljudbilden. Detta bevisar att med hjälp av 

tekniken spatialt ljud kan man öppna upp dörren för ett individuellt narrativ i soundscapes. 

Vilket är något vi ville får svar på under vår undersökning. 

Sedan användes ytterligare ett frågeformulär (bilaga 7) där vi ställde frågan: “Upplevde du en 

eller fler olika ljudmiljöer?”. Majoriteten av de som gjorde testet upplevde endast en ljudmiljö 
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och med detta resultat kom vi fram till att utan visuella referenspunkter skapar våra lyssnare 

en egen bild av vad för plats de befinner sig på.  

Vi valde att fråga vad deltagarna fick för känsla av platsen och vi fick ett svar som vi inte trott 

såsom “En skog som håller på att skövlas och sågas ner” (bilaga 9). Då vi som designers 

visste att det var tre olika ljudmiljöer som vi placerat ut och försökt mixa med den kunskap vi 

införskaffat oss under undersökning av interaktiva soundscapes och spatialt ljud, var vi 

förvånade över detta svar. Men det påvisar ännu en gång att människan vill tolka och förstå 

ljud genom att sätta det i den kontext som de upplevt tidigare. 

 

5.1 Sammanfattning

Det vi kom fram till med vår undersökning var att i en interaktiv ljudmiljö utan visuella 

referenspunkter med tekniken spatialt ljud ges det plats till lyssnarens kognitiva tankeprocess 

och på så sätt skapas ett personligt narrativ. Relationen mellan tekniken och lyssnarna i detta 

projekt visar att detta berättar-format skapar engagemang hos deltagarna. Detta kan ge oss 

som ljuddesigners en ny berättarteknik där vi kan experimentera med att sätta ljud i kontexter 

som inte kanske inte finns i verkligheten. Med hjälp av dokumentering och analys av 

lyssnarens reaktion kan vi utveckla sättet att tänka när det gäller kombineringar av ljud. 
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6.0 Diskussion

I detta kapitel granskar vi och problematiserar dem olika moment, designprocess, tidigare och 

aktuell forskning, etc, som tas upp i detta kandidatarbete. Vi diskuterar även vår frågeställning 

samt potentiella, framtida projekt. 

 

6.1 Svaret av vår frågeställning

Hur kan spatialt ljud förstärka upplevelsen i ett interaktivt ljudberättande? 

 

Appliceringen är allt när det gäller användandet av spatialt ljud. Planeringen av en sound 

mapping ska göras med en tydlig baktanke om hur vi som designers vill att lyssnaren ska 

uppleva rummet. I vårt fall var det vår tillgång till golvyta som satte gränserna för vår 

ljuddesign och personliga tankar kring vad som skulle bli en immersiv upplevelse. 

Reaktionen som uppstår är alltid unik för varje lyssnare, då man med sin personliga bakgrund 

och genetiska arv alltid kommer att reagera på sitt eget sätt i ett möte med en ljudupplevelse. 

Reaktionen är därför väldigt svår att definiera och därmed har man inga klara riktningar att gå 

för att uppnå en optimal upplevelse.  

Genom tekniken spatialt ljud och interaktiva moment i ett ljudberättande, ges det plats åt 

människans kognitiva tankeprocess. Vilket resulterar i att fantasin och minnen sätter gränser 

för lyssnarens upplevelse. Spatialt ljud är en teknik som efterliknar det mänskliga lyssnandet 

och tillsammans med headtracking, som bearbetar ljudet i realtid, skapar dem ett nytt 

berättarformat som ger frihet och en realistisk känsla till lyssnaren. Med detta kombinerade 

samarbete mellan teknik och lyssnare skapas en direkt respons. Det här är något som hjärnan 

upplever som verkligt. Även de ljud som inte hör hemma i samma audiella kontext, försöks 

knytas samman till en helhet. Resultatet blir att lyssnaren aktivt investerar sig själv i 

berättandet. Genom att använda spatialt ljud som är en gammal ljudteknik med modern 

teknik, kan dörrar öppnas för nya audiella upplevelser. 
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6.2 Metoder

Tidigt under arbetet valde vi att använda av oss mindmaps för att få en så öppen diskussion 

som möjligt. Denna metod var mycket användbar för oss då vi inte jobbat tidigare med 

varandra och det blev ett sätt för oss båda att få våra röster hörda. 

Resultatet av våra mindmaps blev att vi kunde komma fram till ett gestaltningskoncept som vi 

ville göra. Detta gav inte oss någon undersökningsgrund vilket gjorde att vi enbart hade ett 

koncept att jobba emot. Så vi såg oss om för designmetoder för detta. 

Våra tidiga appliceringar av designmetoder blev tillägnade omvärldsanalysen och inte mycket 

annat. Konstruktionsmetoden var användbar i att dess grundkoncept gick ihop med våra 

tidigaste försök till frågeställningar. Såsom när vi undersökte tidigare projekt för att få en idé 

om vad vi ville göra. Dock täckte metoden mycket mer information som vi inte använde oss 

av. 

Iterativ Design som metod var mycket praktisk i det att den gav oss en visualisering om i 

vilken ordning vi skulle utföra vårt kandidatarbete; Forskning, Metoder, Designprocess. Detta 

tillsammans med att dem tre huvudfrågorna som var länkade till framgång av W. Buxton, R. 

Sniderman (1980), kunde lätt knytas till vår designprocess till stor förmån. Dock applicerade 

vi inte den till dess fulla potential med en klar och tydlig tidsplanering. 

Soundwalk som metodologi var väldigt givande för oss då det blev ett nytt sätt att se på 

soundscapes. Däremot hade vi några problem med vår verkställning av metoden. Vid vår 

soundwalk när vi gick från torget till strandpromenaden blev vi tvungna att gå vid två olika 

tillfällen på grund av dålig uppslutning första gången. Detta berodde på oklar planering något 

som har varit genomgående i vårt arbete, samt att många kände sig inte särskilt intresserade 

av att promenera endast till syftet att lyssna på omgivningen. Vi valde att göra reklam för vår 

soundwalk på den social media plattformen Facebook för att nå ut till våra kamrater på BTH. 

Men under vår kandidat fylldes allas flöde med frågeformulär och event gällande andra 

tredjeårsstudenters kandidatarbeten där vi blev en i mängden. Detta tror vi är en av de 

faktorerna som gjorde att det blev dålig uppslutning. 
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Fokusgrupp var en bra metod för oss att införskaffa information då det var någorlunda lätt för 

oss att hitta människor av liknande egenskaper då vi befinner oss på en högskola. Dock var 

vissa nackdelar tydliga om vi hade implementerat den fullt ut. Såsom det är med Deltagande 

observation som vi hade som ett supplement till fokusgrupp. När vi hade gått vår soundwalk 

insåg vi att man kunde lättare skapa en bekvämare miljö för gruppen att diskutera i, utan 

någon för påträngande påverkan från vår sida. 

 Detta gav dock också en motarbetande effekt i att det blev en för nonchalant miljö för att ha 

en konsekvent, ansvarsfull konversation. Grova skämt och opassande jargonger gjorde det 

något svårare att veta vad dem egentligen menade med det dem sade. Nämnda, negativa saker 

kan fortfarande tolkas som något positivt för det är då den fulla sanningen verkligen kommer 

fram. Men då den kulturen vi befinner oss i ofta tillåter en oseriös, påstridig attityd var det 

svårt att komma till poängen. Andra potentiella, negativa element uppenbarade sig, såsom den 

tidskrävande processen att transkribera dem långa fokusintervjuerna samt att det kunde vara 

svårt att uppfatta allt som sades.  

I och med vår datainsamling och frågeställning handlade om just om selektiva ljud i specifika 

miljöer var det en nödvändighet att vi hade ett klassificeringssystem för att göra det enklare 

för oss att applicera rätt ljud för vår soundscape. Systemet ifråga, ljudanalys metoden skapad 

av R Murray Schafer var användbar i att det var något enkla kategorier som ljuden placerades, 

men kändes ändå något knepig att ha med i vårt arbete. Schafer (1994) tar upp att använda 

denna metod krävs erfarenhet och träning för att bemästra om det ens är möjligt. 

Med våra metoder i åtanke ser vi att vi inte hade en metod, tillägnad ordentlig tidsplanering då 

vi hade ett väntningsmoment med vårt headtracking-system tidigt under arbetsprocessen. Vi 

satte primära datum då vi trodde att den skulle komma, men det blev försenat och på så sätt 

fallerade dessa datum och vår planering försvann i stressen. 
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6.3 Designprocessen

Då vi hade problem med att hitta ett effektivt headtracking-system fick vi ett rekommenderat 

till oss, Pozyx. Vilket var ett kickstarter projekt och därför early release och därmed blev 

något som vi var tvungna att vänta en estimerad tid på, för att få använda. Vi blev något 

försenade på grund av detta. När vi väl fick hem Pozyx hade vi flera problem med att få den 

att integrera propert med Unity’s spelmotor. Pozyx presenterade på sin hemsida att det var 

plug and play med dem flesta mjukvaruprogram och därmed skulle gå bra ihop med vår 

pragmatiska inställning till vår gestaltning. Detta visade sig inte vara fallet och vi blev 

tvungna att spendera mycket tid på att problem söka oss fram till en lösning, med hjälp av 

utomstående individer. 

På grund av detta hade vi inte tid med att fullfölja vår iterativa designprocess till fullo. Den 

ursprungliga planen var att vi skulle göra en prototyp, utföra tester med försökskaniner, be 

dem svara på frågeformulär och börja planera nästa iteration. Tanken var att vi skulle göra tre 

iterationer men hann inte då vi aldrig visualiserade ett riktigt schema utan satte primära datum 

som vi inte kunde följa. 

Detta resulterade i att efter x-antal veckor började motivationen sänkas och vi använde mer tid 

på att skriva och hitta texter än att jobba med vår gestaltning. Med en tydlig planering hade vi 

kunnat genomföra ytterligare en iteration innan inlämning. Men på grund av dessa otursamma 

faktorer fick vi snabbt göra ett test med en simpel gestaltning till vår sista datainsamlings fas. 

Detta resulterade i att vi hade begränsat med data att skriva om i vårt resultat av 

undersökningen. 

 

6.4 Forskningskällor

För att förverkliga vårt koncept behövde vi undersöka först hur människan tolkar ljud och 

med hjälp av Pulkkis (2016) text som förklarar vikten med spatialt ljud och vårt förhållande 

till det hade vi något stadigt att gå på. Men eftersom det mänskliga lyssnandet är subjektivt 

och vi hade för avsikt att skapa en upplevelse för allmänheten, ställer vi en annan fråga. Hur 
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hade vi gjort för att skapa en ljudupplevelse för dem med annorlunda hörsel från standarden, 

med andra ord en funktionsvariation? Hade det ens varit praktiskt? Vid skapandet av en 

produkt är det saker som bör hållas i åtanke. Främst att produkten ska passa så många 

användare som möjligt. Beroende på variationen i fråga hade en lösning i taget säkert varit 

möjlig, men hade det varit gångbart? Sedan handlar det också om ljudets semantik som en 

variabel i det hela. Schafer (1994) skrev att det problematiska är att kategoriseringar är 

subjektiva och tillägger i texten att det krävs tid och övning för att kunna inse sin egen 

subjektivitet och därmed kunna kategorisera bättre. Men även om majoriteten av oss har en 

grundförståelse för dem flesta ljud i vår samvaro är det problematiskt att försöka göra en enda 

iteration av en ljudupplevelse.  

Nazemi och Gromala (2012) tar upp problematiken av att skapa en realistisk soundscape inom 

en virtuell miljö och nämner Traux akustiska kommunikationsmodell. Denna modell har varit 

givande för oss då den tar upp hur vi som människor tolkar ljud och hur ljud förändras med 

hjälp av kontexter. De fyra principerna som tas upp nämner att en ljuddesigners kunskaper om 

miljön påverkar gestaltningen på alla nivåer då subjektiviteten är något som konstant påverkar 

alla våra beslut. 

Vid införskaffning av vad för projekt vi kunde dra inspiration från hittade vi artiklar som gav 

oss respektive Riot! 1831 (2005), Oakland Cemetery (2005) och Coronation Hall (2014). 

Dessa texter gav oss inblick och återkoppling till vår frågeställning i det att dem tog upp 

immersion, linjärt narrativ samt upplysningar om olika teknologiska sätt att utföra vår 

gestaltning på.  

Dem sociala komplikationerna av mobila media tas upp av Frith och Ahern (2014;2015). Som 

nämnt i deras text har mobila media såsom mobiler och Ipod, anklagats för att separera 

individen från omvärlden. Eftersom människan har på mycket kort tid lyckats ta fram många 

teknologiska framsteg känner många individer att vi går för snabbt framåt. Så snabbt att vi 

inte hinner blinka förens vi har gått förbi moraliska gränser som vi inte hade ens övervägt för 

tio år sen. Många teknologier har fått utstå samma behandling och vi tror att även spatialt ljud 

har något mindre moraliska, potentiella implementeringar. Detta eftersom 

verklighetsrubbning kan vara orsak till mentala hälsoproblem. Men alla teknologier kan bäras 
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till deras extrema förhållanden så det är upp till individen som vanligt att balansera sin 

tillvaro. 

 

6.5 Framtida undersökningar

Något som hade varit intressant att göra med vårt projekt hade varit att utveckla det till nästa 

nivå. Möjligen verkligen gå in på mer sociala soundscapes, nämnd tidigare av J. Frith, K. F. 

Ahern (2015;2014). Eftersom att mobila media utvecklas allt mer hade ett nytt projekt med 

fokus på detta varit spännande att fullfölja. Att skapa ett virtuellt, socialt soundscape, bundet 

till en specifik plats för allmänheten, till exempel en tågstation, där området inom noderna gav 

ett nytt gemensamt soundscape för ett fåtal personer att uppleva tillsammans samtidigt. Som 

att lyssna på samma radiokanal. I och med detta skulle dem tillsammans uppleva ett antingen 

helt annat soundscape, i egenskap av det vi arbetade med. Eller att dem fick uppleva en mer 

fantasirik tågstation, i anda med Harry Potters perrong 9 ¾. Detta hade kunnat ha ett ännu 

starkare narrativ bundet till sig. Bara för lyssnaren att blunda och föreställa sig mitt ibland 

trollkarlar och häxor på väg till dem mest märkliga platser. Det här hade också varit något i 

stil med en av dem tidigare iterationer av vår frågeställning vi hade: Vad för relation bildas 

mellan lyssnare och fiktiva agenter i ett ljudligt narrativ utan visuella referenspunkter. Då det 

allt mer syns på horisonten, produkter som Augmented Reality och liknande, så hade ett 

likartat projekt med vår frågeställning kunna vara något av stort intresse för allmänheten. 
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Ordlista

Akustik 

Den fysiska karaktären hos ett ljud. 

Augmented reality 

En betäckning som ämnar en teknologi som påverkar våra sinnens syn på verkligheten runtom 

oss. 

Binaural 

En betäckning som ämnar en ljudteknik som ger ett så pass verkligt lyssnande att om man 

enbart hade hörsel, hade tagit det för verklighet 

Early release 

När en produkt är early release innebär det att produkten är fortfarande i till viss del 

utvecklingsfasen 

Fiktion 

Något som är påhittat 

Headtracking 

Bokstavligen huvudspårning. Man spårar huvudets rörelser i ett virtuellt rum för att kunna 

simulera ett lyssnande 

Immersion 

Ett tillstånd man når när man är djupt investerad i en upplevelse. 

Immersiv 

Något som bjuder in för en investerande upplevelse. 

Mobila media 

Ämnar teknologier såsom Ipod, Mobiler, teknologier man har med sig överallt. 

Narrativ 

En berättelse som skildrar ett händelseförlopp i skriftlig eller muntlig form 

Nod 

En slutpunkt eller en omkopplingspunkt för datatrafik 

Open source 

När något är tillgängligt för allmänheten 
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Patch 

En uppgradering ämnad till att förbättra standarden på en mjukvara 

Plug and play 

När något är plug and play så är det enda man behöver göra att koppla in produkten för att få 

den att fungera 

Psykoakustik 

En betäckning som handlar om hur ett ljud upplevs av mottagare 

Semiotik 

En betäckning som i detta fall handlar om ljudets funktion 

Semantik 

En betäckning som i detta fall handlar om tolkning och betydelser av ljud  

Estetik 

En betäckning som i detta fall handlar om ljudets förmåga att inspirera känslor 

Soundgarden 

En individs privata ljudmiljö 

Soundscape 

Ett ljudlandskap 

Sound mappning 

Ljudläggning 

Soundwalk  

En Ljudtur. En utflykt där målet är att analysera ljudlandskapet 

Spatialt ljud 

Ljud som ger illusionen av djup 
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Bilagor
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Bilaga 1 Vårt frågeformulär för vår soundwalk 1/2 

 
Bilaga 2 Vårt frågeformulär för vår soundwalk 2/2 
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Bilaga 3 Vårt frågeformulärs resultat 1/2 
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Bilaga 4 Vårt frågeformulärs resultat 2/2 
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Bilaga 5 , Ljudets effekt, Vårt resultat i kategoriseringsformat 
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Bilaga 6 , Ljudets kontext, resultat av vår soundwalk 
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Bilaga 7 Frågeformuläret för vår prototyp i Ganges 
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Bilaga 8 Resultat av vårt frågeformulär i Ganges 1/2 
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Bilaga 9 Resultat av vårt frågeformulär i Ganges 2/2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5a-ni6q5PzQ&feature=youtu.be 

Bilaga 10 Video på en av våra prototyptestare 
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