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Sammanfattning 

Många systemutvecklare idag saknar kunskap om hur ljud kan användas i system för att öka 

användarupplevelsen och är skeptiska till ljudets användningspotential. Auditory display är ett 

samlingsnamn för olika tekniker som nyttjar ljudet som ett medium för att kommunicera olika typer 

av data och information från systemet till användaren. Då mycket av forskningen rörande auditory 

display fokuserar på utvecklingen av hjälpmedel för synskadade istället för mer generella system för 

användare utan särskilda behov ser vi att det finns ett behov av en litteraturstudie med fokus på den 

sistnämnda gruppen system. Vi ställde frågan ”hur kan auditory display tillämpas vid utveckling av 

traditionella IT-system” och genomförde en litteraturstudie där 23 artiklar analyserade för att 

identifiera olika tillämpningsområden för auditory display, med syfte att återge dessa 

tillämpningsområden i ett format som är av intresse för utvecklare som vill kunna använda ljud i sina 

system men inte vet vart de ska börja. Resultaten visar att auditory display kan användas till god 

effekt exempelvis vid övervakning av nätverkstrafik, i gränssnitt och widgets och i fordonsgränssnitt i 

bilar. Vi föreslår även lovande användningsområden som bör undersökas vidare av framtida forskare. 

Nyckelord: ljud, auditory display, användargränssnitt, systemutveckling, interaktionsdesign 
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Abstract 

Today, there is a certain lack of knowledge on how sound can be utilized in systems to enhance the 

user experience among systems developers and many developers have a skeptical outlook on the 

usability of sound. Auditory display is an umbrella term for an array of different techniques that 

utilize sound as a medium to communicate different sorts of information and data from the system 

to the user. As much of the research revolving around auditory display has the development of 

accessibility tools for visually impaired as its sole focus, instead of more general systems intended for 

users without specific needs, we see that there is a need for a literature review focused on the latter. 

We asked ourselves the question “how can auditory display be utilized in the development of 

traditional IT-systems?” and carried out a literature review where 23 articles were analyzed to 

identify different use cases, with the purpose of presenting these use casers in a way that can be 

used by developers who are interested in implementing sound in their systems but are unsure where 

to start. Results indicate that auditory display can be used to good effect in, among others, systems 

for monitoring network traffic, user interfaces and widgets and in-vehicle technologies. Lastly, we 

propose promising potential use cases that are in need of further research. 

Keywords: sound, auditory display, user interfaces, systems development, interaction design 
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Centrala begrepp 

Auditory display – samnlingsnamn för tekniker som nyttjar ljud som ett medium för att 

kommunicera ett systems tillstånd till användaren. 

Traditionella IT-system – definieras i denna studie som generella system som är vanligt 

förekommande i vardagen och som är menade att användas av generella användare utan synfel eller 

behov av särskild assistans. Exempel på dessa typer av system är persondatorer, 

mobiltelefoner/smartphones, handdatorer, fordonsgränssnitt och spelkonsoler. 

ICAD – International Conference on Auditory Display, grundat år 1992 av Gregory Kramer som ett 

forum för forskare som studerar auditory display. 

Sonification – en typ av auditory display som i denna studie avses som kartläggningen av olika typer 

av data i icke-språklig ljudform på ett sätt som gör det möjligt för en mänsklig lyssnare att förstå 

förhållandena mellan de värden som representeras i ljudet.   

Auditory icons – korta, icke-språkliga ljudklipp hämtade från verkligheten som har kopplats till en 

händelse i ett system. 

Earcons – (från ear och icon) abstrakta, musikaliska syntetiska toner som kan kombineras på olika 

sätt för att skapa auditiva meddelanden. Skiljer sig från auditory icons i att de inte är hämtade från 

verkligheten. 

Spearcons – (från speech och earcon) ljudikoner skapade genom att öka uppspelningshastigheten 

hos mänskligt tal utan att tonhöjden förändras. 

Spindex – (från speech och index) tillämpning av auditory display där den första bokstaven i namnen 

på listföremål i sorterade listor uttalas av systemet. 

TTS – text-to-speech, digital talsyntes. 
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1. Introduktion 

Detta avsnitt beskriver kort ämnesområdet som ska studeras och introducerar studiens syfte, 

frågeställning och avgränsning. 

1.1 Inledning och bakgrund 

Ljud är någonting som du aldrig kommer ifrån. Oavsett om det är i form av popmusik som spelas i en 

bilradio, det dova oljudet från vägarbetsmaskiner eller rösten från en chef som skäller ut dig för att 

du sover på jobbet så existerar ljud hela tiden i din närvaro vare sig du vill eller inte. 

Trots detta är ljud något av en ofta bortglömd aspekt av systemutveckling och interaktionsdesign och 

är någonting som har fått ge sig vika för den grafiska aspekten. Många utvecklare besitter stora 

kunskaper inom områden såsom färgteori och utformning av layouter och använder det till sin fördel 

i sin jakt på att maximera användarupplevelsen, och de flesta skulle förmodligen skratta dig rakt i 

ansiktet om du på något sätt föreslog att grafisk design var oviktigt. Men när det kommer till 

användningen av ljud inom systemutveckling existerar inte samma övertygelse – en undersökning 

utförd av Frauenberger, Stockman och Bourquets (2007) ämnad att ta reda på hur 

interaktionsdesigners ställer sig till ljud påvisar att det finns en viss nivå av både okunnighet och 

skepsis gällande användningen av ljud i system och att mindre än 60% av de tillfrågade någon gång 

hade använt sig av ljud i sin utveckling. 

Begreppet auditory display kan kort sammanfattas som användningen av ljud för att kommunicera 

ett systems tillstånd till en användare (McGookin och Brewster, 2004) och är namnet på det 

forskningsområde som forskare och utvecklare som utvecklar och utreder användningen av ljud i 

systemutveckling rör sig i. Auditory display innefattar en bred skara olika tekniker och metoder för 

att tillämpa ljud på olika sätt för att påverka hur användaren interagerar med ett system och öka 

användarupplevelsen – exempelvis kan korta ljudklipp användas för att representera olika händelser i 

system, eller så kan data i form av grafer och kurvor omvandlas till en ljudström där grafen 

representeras som förändringar i tonhöjd över tid. 

En stor del av den forskning som tidigare har bedrivits inom auditory display rör utvecklingen av 

system och lösningar på problem för synskadade användare (exempelvis Amar, Dow, Gordon, Hamid 

och Sellers, 2003; Heuten, Wichmann och Boll, 2006; se även Edwards, 2011). Ett annat vanligt 

förekommande forskningsområde är olika sätt att nyttja auditory display i augmented reality och 

virtuella 3D-miljöer (exempelvis Vazquez-Alvarez, Oakley och Brewster, 2012). Inte riktigt lika 

förekommande är forskning specifikt om hur auditory display kan tillämpas vid utveckling av mer 

traditionella IT-system ämnade för en mer generell grupp användare utan synfel eller särskilda behov 
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och till vår kännedom existerar det i dagsläget inga sammanställningar av litteratur med just detta 

specifika tillämpningsområde av auditory display i fokus. 

Med hänsyn till detta i kombination med den skepsis och okunnighet som existerar bland utvecklare, 

ser vi att det finns ett visst behov av att sammanställa forskning om auditory display med fokus på 

traditionella system och föreslå sätt som auditory display kan tillämpas så att fler utvecklare kan ta 

del av denna skara tekniker. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att genomföra en litteraturstudie där vi genom undersökning av tidigare 

forskning inom området auditory display kunna sammanställer hur auditory display kan tillämpas vid 

utveckling av traditionella IT-system, samt påvisar eventuella luckor i applikationsdomäner där 

framtida forskning skulle kunna bedrivas. Målet med den resulterade sammanställningen är att den 

ska kunna användas som en serie förslag på tillämpningsområden för auditory display menad åt 

nuvarande och framtida systemutvecklare och interaktionsdesigners som är intresserade av att 

använda sig av ljud i de system de utvecklar men är osäkra på vart de ska börja. 

Då syftet är att genomföra en litteraturstudie kommer metoden som används att vara i form av en 

litteraturstudie. Alternativa metoder såsom intervjuer, enkätstudier eller andra typer av kvantitativa- 

och kvalitativa studier kommer inte att användas då de inte svarar mot syftet att genomföra en 

litteraturstudie. 

Frågorna som denna studie är ämnad att besvara lyder därmed som följer: 

• Hur kan auditory display tillämpas vid utveckling av traditionella IT-system? 

• Vilka luckor finns det i forskningen om tillämpningen av auditory display i traditionella IT-

system? 

1.3 Avgränsning 

Auditory display är en tvärvetenskaplig disciplin (Hermann, Hunt och Neuhoff, 2011b) som omfattar 

många olika typer av tillämpningsområden för ljud inom just systemutveckling, exempelvis utveckling 

av mer exotiska och experimentella system som använder augmented reality- (AR) och virtual reality- 

(VR) tekniker. Vidare handlar mycket forskning inom området också om hur ljud kan användas som 

ett hjälpmedel för att assistera synskadade, exempelvis som en del av system som helt saknar 

visuella displayer och enbart använder ljud för att kommunicera till användare. 

Då denna studie har som syfte att undersöka hur ljud kan användas i system som inte är 

experimentella AR- och VR-system och som inte är primärt avsedda att användas som hjälpmedel för 
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synskadade kommer begreppet ”traditionella IT-system” att användas för att skilja dessa två typer av 

specifika system från den typen av system som är avsedd att studeras. Traditionella IT-system 

definieras i denna studie som system som i dagsläget är vanligt förekommande i vardagen och som är 

ämnade att kunna användas av någon slags genomsnittlig och generell massanvändare som inte har 

några synfel eller på annat sätt har några behov av särskild assistans. Exempel på de typer av system 

som inkluderas i begreppet traditionella IT-system är persondatorer, mobiltelefoner/smartphones, 

handdatorer, fordonsgränssnitt i bilar samt spelkonsoler. Forskning vars upptäckter inte är relevanta 

eller applicerbara på denna typ av generella system och användare utan synnedsättning kommer inte 

att inkluderas i studien. 

Denna studie är också avgränsad till forskning som behandlar det specifika begreppet ”auditory 

display” och inkluderar därmed inte forskning som endast behandlar likartade begrepp som ”sonic 

interaction design” eller ”sound design” utan att använda begreppet auditory display. Denna 

avgränsning har gjorts därför att auditory display är det begrepp som ligger närmast IT-system och 

systemutveckling som ämnesområde, medan begrepp som sonic interaction design eller sound 

design är mycket mindre specifika och inkluderar exempelvis produktdesign av fysiska produkter eller 

film- och musikproduktion. Valet att begränsa sig till begreppet auditory display hjälper studien att få 

ett tydligt fokus. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en sammanfattning av vad auditory display är, vilka olika typer av tekniker det 

innefattar och inom vilka områden det används, samt tidigare forskning av samma karaktär som 

denna studie har bedrivits. 

2.1 Vad är auditory display? 

Auditory display (svensk översättning: auditiv display) är ett samlingsnamn som saknar en exakt 

definition men vars innebörd de flesta forskare inom området är överens om. Baserat på verk som 

publicerats som en del av ICAD sammanfattade McGookin och Brewster (2004) auditory display som 

användningen av ljud för att kommunicera ett systems tillstånd till en användare. Hermann et al. 

(2011b) beskrev i ett senare skede auditory display som alla aspekter och delar av ett system såsom 

högtalare, inmatningsverktyg och ljudprocessorer som kan användas för att interagera med, 

manipulera och presentera ljud i respons på data. Viktigt att notera är dock att auditory display 

endast rör användningen av ljud för att kommunicera från systemet till användaren och inte tvärt om 

- användningen av ljud som ett inmatningsmedium, exempelvis i form av röststyrning, använder 

istället samlingsordet auditory interfaces (auditiva gränssnitt) (McGookin och Brewster, 2004). 

På en simpel nivå kan auditory display alltså kortfattat summeras som användningen av ljud som ett 

medium för att presentera data via exempelvis högtalare eller hörlurar, och kan ses som den 

ljudmässiga motsvarigheten till rent visuella displayer såsom bildskärmar och indikatorlampor. 

Historiskt sett har användningen av ljud som ett medium för att presentera data existerat sedan långt 

tillbaka innan införandet av persondatorer, exempelvis i form av apparater såsom telegrafer och 

geigermätare, men auditory display som det moderna forskningsobjekt vi ser på det idag existerade 

inte innan International Conference on Auditory Display (ICAD) grundades år 1992 av Gregory Kramer 

som en samlingsplats för detta ständigt växande område. En betydande del av forskningen inom 

auditory display bedrivs av medlemmar av ICAD (Kramer, 1993, 2011). 

Auditory display är ett tvärvetenskapligt forskningsområde (Hermann et al., 2011) och har en rad 

olika applikationsdomäner. Utöver användandet av ljud i gränssnitt och virtuella miljöer såsom spel 

har olika typer av auditory display använts inom assisterande teknologi, exempelvis för navigering av 

miljöer, rehabilitering av patienter inom sjukvården eller utvärdering av utövarens prestanda i 

elitidrott (Csapó och Wersényi, 2013), för att inte nämna att göra grafer, bilder och andra 

överhängande visuella typer av data tillgängligt för synskadade (se Edwards, 2011). 
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2.2 Typer av auditory display 

Nedan följer sammanfattande beskrivningar av några av de vanligaste teknikerna för tillämpning av 

auditory display och inom vilka applikationsområden de används: 

2.2.1 Sonification 

Sonification (sonifiering) är ett begrepp som har definierats på olika sätt av olika författare och 

därmed skapat en viss mån av förvirring om vad det egentligen är och inte är. Kramer (1993) 

definierade sonification som användningen av icke-språkligt ljud för att förmedla information, vilket 

gör det till ett samlingsnamn för många väldigt olika typer av tekniker. Senare definitioner av 

sonification sammanfattar det mer specifikt som tekniker för att kartlägga olika typer av data och 

information i icke-språklig ljudform, på ett sätt som gör det möjligt för en mänsklig lyssnare att förstå 

förhållandena mellan de värden som ljudet representerar (McGookin och Brewster, 2004; Walker 

och Nees, 2011); denna specifika definition har även kallats för data sonification. Auralization är ett 

annat ord som har sett viss användning, med samma innebörd som sonification (Kramer, 1993). 

I denna studie är det specifikt den senare definitionen av sonification, sonifiering av data, som avses 

vid användning av begreppet sonification. Mer specifikt handlar denna typ av auditory display om att 

representera flerdimensionell data i ljudmässig form genom att kartlägga olika värden till olika 

ljudmässiga egenskaper, vanligtvis tonhöjd. Exempelvis skulle en graf beskrivande en akties 

tillväxtkurva under en viss tidsperiod kunna sonifieras som en ljudström vars tonhöjd höjs och sänks i 

enighet med kurvan. Ett annat vanligt exempel på sonification som ges är geigermätaren, som ger 

ifrån sig ett knäppande ljud som ökar i frekvens ju mer radioaktivitet den känner av. 

Walker och Nees (2011) föreslår att det finns fyra huvudsakliga användningsområden för 

sonification: alarm och varningssignaler, övervakning av processer, utforskning av data samt sport, 

konst och underhållning. Särskilt övervakning av processer samt utforskning av data har sett mycket 

forskning (se Edwards, 2011; se även Vickers, 2011). 

Användandet av sonification innebär vissa problem och utmaningar som måste tas till hänsyn av 

utvecklaren. Olika typer av ljudmässiga aspekter (volym, tonhöjd, tempo m.m.) lämpar sig olika bra 

beroende på vilken typ av data som kartläggs (Walker och Kramer, 2005). Synskadade användare har 

också andra typer av uppfattningar om vilken polaritet (vilken del av ljudet som representerar ”upp” 

eller ”ned”) vid kartläggningen som upplevs som mest naturlig än seende användare (Walker och 

Kramer, 2005; Walker och Nees, 2011). Vidare måste estetiska aspekter hos det resulterande ljudet 

tas hänsyn till (Walker och Nees, 2011) då användare kan ha en tendens att låta musikaliska 

förväntningar påverka hur de uppfattar och värderar ljudet beroende på vilken musikalisk karaktär  

har (hur konsonant eller dissonant ljudet är, det vill säga hur ”rent” ljudet uppfattas av en mänsklig 
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lyssnare), vilket kan göra att det i vissa fall är lämpligt att använda den kromatiska 12-tonsskalan (de 

tolv toner per oktav som västerländsk musik allra vanligast är uppdelad i) eller en diatonisk skala (sju 

toner per oktav, också vanlig i västerländsk musik och lättast förklarad som användning av enbart de 

vita tangenterna på ett piano) för att uttrycka data (Kildal, 2009). Utvecklare rekommenderas att 

testa och utvärdera den valda metoden för sonifiering noggrant mot användare. 

2.2.2 Auditory icons 

Auditory icons (auditiva ikoner) är korta, icke-språkliga ljudklipp som härmar ljud som återfinns i 

verkligheten och som är semantiskt kopplade till de händelser de representerar (Brazil och 

Fernström, 2011; Csapó och Wersényi, 2013). En av grundtankarna bakom auditory icons är att de 

ska vara bekanta för användaren och därmed lätta att lära sig – användare bör intuitivt kunna 

sammankoppla en visuell händelse i ett system med ljudet redan efter den första gången den utsätts 

för den auditiva ikonen (Csapó och Wersényi, 2013). Exempelvis kan raderingen av en fil på 

skrivbordet representeras av ljudet av papper som knölas ihop, eller så kan ett felmeddelande 

ackompanjeras av ljudet av ett glas som går sönder (Brazil och Fernström, 2011). 

Med andra ord kan auditory icons alltså sammanfattas som den auditiva motsvarigheten till visuella 

ikoner i grafiska gränssnitt och bidrar på samma sätt som visuella ikoner till att göra system och 

gränssnitt mer användarvänliga och inbjudande. 

Begreppet auditory icon myntades av Bill Gaver och användes för första gången vid utvecklingen av 

Apples SonicFinder, vilket var ett gränssnitt i operativsystemet som spelade upp olika typer av ljud 

vid olika typer av händelser (Gaver, 1989). Sedan dess har auditory icons sett ett flertal olika typer av 

användningsområden och forskare har experimenterat med möjligheten att baka in ytterligare 

meningsfull data i auditiva ikoner genom att manipulera ljudets karaktär beroende på parametrar 

hos händelsen som utlöste den. Exempelvis skulle en fil som raderas kunna utlösa olika typer av ljud 

beroende på hur stor filen var (Brazil och Fernström, 2011). 

Vid utformning av auditiva ikoner rekommenderas att utvecklaren följer ett antal generella riktlinjer. 

Ljudklippet rekommenderas vara mellan 200 och 600ms långt och det bör vara logiskt 

sammankopplat till händelsen det representerar (Csapó och Wersényi, 2013). Särskilda typer av ljud 

kan vara olämpliga för användning som auditiva ikoner då de kräver för lång tid för att kännas igen av 

användaren och ljuden som väljs ut bör vara distinkta nog från varandra för att inte blandas ihop. 

Utformning av auditiva ikoner kräver att utvecklaren noggrant testar och utvärderar de valda ljuden 

mot användare för att maximera användbarheten och minimera risken för förvirring (Brazil och 

Fernström, 2011). 
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2.2.3 Earcons 

Earcons (teleskopord av engelskans ear och icon) definierades av Blattner, Sumikawa och Greenberg 

(1989) som ickeverbala ljudmeddelanden i användargränssnittet som tillhandahåller information om 

ett datorobjekt, en händelse eller en interaktion. Författarna delade in earcons i två grupper – 

representativa och abstrakta, och definierade representativa earcons som ljud tagna från 

verkligheten, snarlikt definitionen för auditory icons. Senare definitioner av earcons utesluter denna 

representativa grupp och inkluderar endast de abstrakta och definierade dem som abstrakta, 

syntetiska toner som kan kombineras på strukturerade sätt för att skapa auditiva meddelanden 

(McGookin och Brewster, 2004; 2011). 

Denna ursprungliga snarlika definition av både auditory icons och earcons har lett till en viss 

förvirring om skillnaden mellan de två begreppen. Den främsta skillnaden mellan de två är att medan 

auditory icons är hämtade från verkligheten och har en naturlig koppling till händelser i systemet är 

earcons abstrakta musikaliska ljud som inte har någon förutfattad koppling till händelsen och vars 

innebörd måste tränas in av användaren (McGookin och Brewster, 2011; Csapó och Wersényi, 2013) 

I sin simplaste form är earcons en kort serie musikaliska toner, exempelvis ett felmeddelandeljud i 

Windows, och kan inte brytas ned till mindre komponenter utan att förlora sin innebörd. En av 

fördelarna med earcons är dock att de kan kombineras med varandra på strukturerade sätt för att 

skapa längre och mer informativa meddelanden. Exempelvis skulle en earcon motsvarande 

kommandot ”öppna” och en annan motsvarande ”fil” kunna kombineras till det sammansatta 

meddelandet ”öppna fil” (Blattner et al., 1989; McGookin och Brewster, 2004, 2011). Andra 

egenskaper hos earcons är möjligheten att använda olika musikaliska egenskaper hos tonerna som 

spelas upp för att representera särskilda parametrar i data. Exempelvis skulle samma earcon kunna 

ha olika innebörd beroende på i vilken oktav, med vilken klangfärg (vilket instrument som återger 

tonen) och i vilket tempo det spelas upp (McGookin och Brewster, 2004, 2011). 

Vanliga applikationsdomäner för earcons är ljudsättning av knappar och widgets i operativsystem och 

användargränssnitt. På senare tid har earcons även använts i mobiltelefoner och smartphones både 

för ljudsättning av gränssnitt och för att signalera olika typer av händelser till användaren såsom 

inkommande meddelanden. Earcons har även sett användning i utveckling av lösningar och system 

för synskadade (McGookin och Brewster, 2011). 

Utöver att användare måste lära sig innebörden av varje earcon innebär earcons även ett antal andra 

utmaningar. Desto fler earcons som spelas upp samtidigt, desto svårare blir det för användaren att 

identifiera varje individuell earcon, och det rekommenderas att ikonerna starttid åtskiljs med minst 

300ms för att minimera förvirring. Om ikonerna använder klangfärg för att representera information 
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är det också viktigt att de inte spelas upp samtidigt då detta skulle kunna leda till att de förväxlas 

(McGookin och Brewster, 2004). 

2.2.4 Spearcons 

Spearcons (teleskopord av speech och earcon) är namnet på en relativt ny tillämpning av auditory 

display som togs fram av Walker, Lindsay, Nance, Nakano, Palladino, Dingler och Jeon (2006) och 

innebär att ljudikoner skapas genom att öka uppspelningshastigheten på mänskligt tal, vanligtvis 

syntetiserat via text-to-speech (TTS), till den grad där det inte nödvändigtvis är igenkännbart som 

mänskligt tal, dock utan att tonhöjden förändras. 

Spearcons delar vissa likheter med både auditory icons och earcons. Spearcons har vanligtvis som 

ett ”fingeravtryck” av mänskligt tal (Csapó och Wersényi, 2013) och är igenkännbara tack vare att de 

delar karaktär med mänskligt tal trots att det faktiska meddelandet inte alltid är utläsbart, vilket gör 

att de likt auditory icons har en grund i användarens tidigare erfarenheter och känns bekanta. 

Spearcons kan också utnyttja den hierarkiska aspekten och möjligheten att kombinera meddelanden 

som återfinns hos earcons i och med att ord kan sättas ihop för att skapa sammankedjade 

meddelanden. Exempelvis kan användaren lätt uppfatta ikonerna ”spara”, ”spara som” och ”spara 

som webbsida” som sammankopplade eftersom de alla har en början som låter likadana (Walker et 

al., 2006). Studier har visat att spearcons i många fall är lättare att lära sig för användare än både 

auditory icons och earcons (Dingler, Lindsay och Walker, 2008) och aspekter såsom 

uppspelningshastigheten hos en earcon kan justeras på behov för att öka användbarheten för 

individuella användare (Csapó och Wersényi, 2013). 

Spearcons är särskilt lämpade för användning i menyer i gränssnitt och kombineras ofta med TTS, och 

är av lika stor användbarhet för likväl seende liksom synskadade användare (Csapó och Wersényi, 

2013). Walker et al. (2006) nämner dock att en nackdel med spearcons är att de måste lokaliseras till 

det språk som användaren talar, vilket kan införa viss problematik då hierarkiska och kombinerade 

egenskaper ibland måste justeras och/eller förkastas. 

2.2.5 Spindex 

Spindex (från speech och index) är en utökning av spearcon-konceptet ämnad specifikt för långa 

alfabetiskt sorterade liststrukturer och innebär att den första bokstaven i ett markerat menyföremåls 

namn uttalas snabbt (Csapó och Wersényi, 2013). Grundtanken bakom denna teknik är att imitera 

sättet som människor vanligtvis läser av sorterade listor, genom att endast titta på de första 

bokstäverna och snabbt hoppa fram i listan tills det att man närmar sig sin måltavla, varpå man 

börjar läsa av varje föremål noggrannare och långsammare (Jeon och Walker, 2009). 
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Likt spearcons kombineras spindex vanligtvis med TTS på ett sätt som vanligtvis innebär att endast 

den första bokstaven i varje listföremåls namn uttalas snabbt när listan scrollas igenom snabbt och 

både bokstaven och det fulla namnet när navigeringen saktar ned. Exempelvis skulle en kontaktlista 

där en användare letar efter en kontakt med namnet ”David” resultera i att systemet ger ifrån sig en 

ljudström i liknelse med ”A, A, A, A, B, B, B, C, C, D… Daniel, D… David”. 

Spindex har visat sig vara mycket effektivt för att öka användarvänligheten för likväl seende liksom 

synskadade användare och olika varianter har tagits fram där efterföljande bokstäver uttalas med 

lägre volym (Jeon och Walker, 2009). Användning av spindex innebär dock även ett antal utmaningar 

då dess användningsområde är begränsat till alfabetiskt sorterade listor och det likt spearcons måste 

lokaliseras till användarens språk. 

2.3 Tidigare sammanställning av litteratur inom området 

Sammanställningar av forskning med auditory display som forskningsobjekt har skett tidigare, både 

på en generell nivå (se Kramer, 1992; se även Hermann et al., 2011a; se även Csapó och Wersényi, 

2013) men även med fokus på specifika tillämpningsområden såsom assisterande teknologi (se 

Edwards, 2011) och processövervakning (se Vickers, 2011). Till vår kännedom existerar dock ingen 

syntetisering av litteratur inom område med fokus på just hur auditory display har och kan tillämpas 

vid utveckling av traditionella IT-system.  
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs, presenteras och motiveras val av metod och metodramverk, planering av 

metod samt genomförande av metod. 

3.1 Val av metod 

Då syftet med denna studie är att besvara frågeställningen ”hur kan auditory display tillämpas vid 

utveckling av traditionella IT-system” genom att genomföra en litteraturstudie kommer den metod 

som används därmed vara i form av en litteraturstudie. Alternativa metoder som kvalitativ- och 

kvantitativ datainsamling genom intervjuer eller enkäter har valts bort därför att de inte svarar mot 

studiens syfte. 

Litteraturstudien har som syfte att identifiera olika typer av användningsfall där auditory display kan 

tillämpas i traditionella IT-system, samt undersöka och ta reda på hur olika typer av auditory display 

bör användas eller inte användas för att uppnå maximal användarupplevelse. 

3.2 Ramverk för litteraturstudie 

Som underlag för litteraturstudien har Webster and Watsons (2002) artikel Analyzing the Past to 

Prepare for the Future: Writing a Literature Review valts. Författarna sammanfattar själva en god 

litteraturstudie som följer: 

”En ideell artikel: 

• motiverar valet av ämne och förklarar litteraturstudiens bidrag 

• beskriver nyckelkoncept 

• skildrar studiens avgränsning 

• undersöker relevant tidigare litteratur inom systemvetenskap och relaterade områden 

• utvecklar en modell för att vägleda framtida forskning 

• rättfärdigar förslag genom att presentera teoretiska förklaringar, tidigare empiriska 

upptäckter och praktiska exempel 

• presenterar slutsatser för forskare och förvaltare. 

Och utöver detta, ska den exemplariska litteraturstudien vara förklarande och kreativ!” (Webster 

och Watson, 2002, s. xxi) 

Av särskilt intresse för studien är det ramverk för indelningar av artiklar efter koncept – 

konceptmatrisen – som presenteras. Webster och Watson (2002) skriver att ett vanligt misstag med 

litteraturstudier är att ett författarcentriskt tillvägagångssätt används där artiklar grupperas efter 

författare, vilket resulterar i att studien misslyckas med att syntetisera litteraturen. En god 
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litteraturstudie bör vara konceptcentrisk, och som hjälpmedel för detta rekommenderas 

användningen av en konceptmatris, där artiklar listas i tabellform på ett sätt som markerar vilka 

nyckelkoncept som tas upp i vilka artiklar (se Tabell 1). 

Tabell 1. Exempel på konceptmatris. 

Konceptmatris 
Artiklar Koncept 

 A B C D … 
1  x x  x 
2 x x    
…   x x  

Notering: Anpassad efter Webster och Watson (2002). 

 

Vidare föreslår Webster och Watson (2002) att det ibland finns behov att utöka konceptmatrisen 

med ytterligare en dimension som behandlar analysenheter (se Tabell 2), då artiklar kan behandla 

samma koncept på olika sätt beroende på i vilka sammanhang det undersöks. Att isolera koncept 

efter analysenhet bör resultera i en bättre studie därför att det blir lättare för författaren att märka 

av när ett koncept diskuteras på ett sätt som är utanför ramarna för hur det diskuterades i artikeln 

den återfanns i. 

Tabell 2. Exempel på utökad konceptmatris. 

Konceptmatris utökad med analysenheter 
Artiklar Koncept 

 A B C D … 
Analysenhet O G I O G I O G I O G I O G I 

1     x    x      x 
2 x    x x  x        
…        x x   x    

Teckenförklaring: O (organisation), G (grupp), I (individuell) 

Notering: Anpassad efter Webster och Watson (2002). 

 

Webster och Watson har valts som underlag främst därför att dess konceptcentriska angreppssätt 

anses lämplig för denna typ av litteraturstudie och studieobjekt. Webster och Watson har citerats 

och använts som metodramverk i flera tusentals artiklar, vilket talar för dess relevans i 

litteraturstudier inom systemvetenskap som område. Underlaget har också valts på rekommendation 

av handledare på Örebro Universitet. 
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Med att använda Webster och Watson som ”underlag” menas att följa artikelns rekommendationer 

gällande vad en god studie bör innehålla, vilka språkliga och innehållsmässiga konventioner som bör 

följas samt hur den insamlade litteraturen bör jämföras och ställas mot varandra för att försäkra att 

resultatet blir konceptcentriskt. 

3.3 Planering av litteraturstudie 

För att en litteraturstudie ska vara av godtycklig karaktär är det viktigt att så många steg i processen 

som möjligt dokumenteras. Nedan beskrivs litteraturstudien så som den har planerats: 

3.3.1 Sökfras 

Vid en litteraturstudie är val av sökord och sökfras mycket viktigt då dessa har en stor påverkan på 

det urval av litteratur som analyseras under sökprocessen. 

Följande sökord har tagits fram: 

• (auditory icon*) 

• (earcon*) 

• (spearcon*) 

• (spindex) 

• (sonification) 

• (auditory display) 

Sökorden auditory icon, earcon, spearcon, spindex och sonification är namnen på vanligt 

förekommande typer av auditory display som identifierades och behandlades under insamling och 

analys av områdets bakgrund och tidigare forskning. Sökordet auditory display har också inkluderats 

för att fånga upp artiklar på ämnet som inte använder någon av de föregående termerna som 

ämnesord. Sökorden kombineras med den booleska operatorn OR för att reducera antalet sökningar 

som behövs göras till endast ett. I fallen auditory icon, earcon och spearcon har en asterisk (*) 

använts för att försäkra att både singular och plural form av begreppen inkluderas i resultaten 

(exempelvis earcon och earcons). Sökorden har valts induktivt genom en översiktlig analys av teman 

och koncept som behandlats i den litteratur som redovisats under bakgrund och tidigare forskning. 

Andra kandidatsökord såsom sound design och music theory har efter en initial testsökning valts bort 

därför att resultaten de ledde till antingen var för generella eller inte upplevdes svara mot studiens 

syfte. 

Den resulterande sökfrasen är strukturerad som följer: 

(auditory icon*) OR (earcon*) OR (spearcon*) OR (spindex) OR (sonification) OR (auditory display) 
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Sökorden har tagits fram genom testsökning av olika auditory display-relaterade begrepp i ett antal 

databaser och har valts därför att de anses resultera i resultat som är av störst relevans för studiens 

syfte och frågeställning. 

3.3.2 Databaser 

Val av databaser är viktigt för litteraturstudien av samma anledning som val av sökfraser. 

Vid planering av litteraturstudien har vi övervägt mellan sökning i specialiserade ämnesdatabaser och 

samsökning via Summon, vilket är namnet på den sammanställning av alla databaser som ingår i 

Örebro Universitets utbud. Fördelen med sökning i ämnesdatabaser är att resultaten avgränsas till 

endast ett eller ett fåtal ämnen, vilket reducerar antalet irrelevanta resultat som visas vid sökning. 

Detta kan dock även ses som en nackdel – Webster och Watson (2002) argumenterar att eftersom 

systemvetenskap är något av en tvärvetenskaplig disciplin så finns det ofta anledning att leta efter 

information utanför området. 

Med anledning av detta har Summon valts som enda sökverktyg. Summon omfattar databaser 

inriktade mot informatik, exempelvis ABI/Inform, AMD Digital Library och IEEE Xplore, vilket gör att 

dessa ämnesdatabaser alla inkluderas i sökningen tillsammans med andra databaser utanför 

ämnesområdet. Andra fördelar med Summon är att den har verktyg för effektiv filtrering mot ämne, 

bortfiltrering av icke-refereegranskad litteratur samt generering av källreferenser i APA-format. 

3.3.3 Inkluderings- och exkluderingskriterier 

Noggranna val av inkluderings- och exkluderingskriterier är ett kritiskt steg i litteraturstudien för att 

försäkra att endast resultat som är relevanta för syftet och frågeställningen inkluderas. 

Följande kriterier har valts att användas vid denna litteraturstudie: 

Inkluderingskriterier: 

• Artikeln måste vara vetenskapligt granskad (refereegranskad). 

• Artikeln måste vara publicerad i en vetenskaplig journal eller konferenshandling. 

• Artikeln måste vara skriven på engelska eller svenska. 

• Artikeln måste vara relevant för avgränsningsområdet (tillämpning av auditory display i 

traditionella IT-system). 

Exkluderingskriterier: 

• Artikeln uppfyller inte inkluderingskriterierna. 

• Artikeln är en (e-)bok eller ett kapitel i en (e-)bok. 

• Artikeln är av populärvetenskaplig karaktär. 



20 
 

• Artikeln kostar pengar eller är inte tillgänglig i fulltext i digitalt format på nätet. 

• Artikeln behandlar auditory display på ett sätt som inte är relevant för avgränsningsområdet 

(exempelvis auditory display som hjälpmedel för synskadade, tillämpning av auditory display 

i VR-/AR-miljöer eller annan utvärdering av auditory display som inte är applicerbart för 

traditionella IT-system). 

• Artikeln är en dubblett av en annan artikel som påträffats tidigare under sökningen. 

Dessa kriterier har valts för att säkerställa att litteraturstudien i sin helhet är av godtycklig 

vetenskaplig karaktär och att alla litterära verk som behandlas är relevanta för studiens syfte och 

frågeställning. 

3.3.4 Övrigt 

Webster och Watson (2002) rekommenderar att man utöver initial databassökning använder sig av 

metoderna go backward och go forward vid genomförandet av sin litteratursökning. Go backward 

(vanligtvis kallad snöbollsmetoden på svenska) innebär att man går igenom källförteckningen i 

nyckelartiklar som påträffats under tidigare sökning för att hitta ytterligare artiklar som bör 

inkluderas i sammanställningen. Med go forward avses det motsatta – man söker upp senare skrivna 

artiklar som refererar till nyckelartiklar i din litteratursammanställning, exempelvis genom att 

använda tjänster såsom Web of Science. 

Vi har valt att använda oss av go backward och go forward för att försäkra oss att så mycket relevant 

litteratur som möjligt används för att besvara studiens frågeställning. 

3.4 Analysmetod 

De artiklar som fångas upp av litteratursökningen och som inte automatisk exkluderas genom 

filtreringsverktyg analyseras enligt följande process: 

3.4.1 Analys av titel och abstract och gallring mot urvalskriterier 

Artikelns titel och abstract läses igenom, analyseras och jämförs mot de valda inkluderings- och 

exkluderingskriterierna för att avgöra om artikeln är relevant mot studiens syfte. Om artikelns 

abstract exempelvis föreslår att resultatet är användbart för utveckling av hjälpmedel för synskadade 

eller AR/VR-system, utan att föreslå att det är av nytta även i vardagliga system för icke-synskadade 

användare, inkluderas den inte i studien. Om artikelns abstract däremot föreslår att forskningens 

resultat är relevant även för de system som i denna studie definieras som traditionella IT-system 

inkluderas studien i artikeln och analyseras vidare. Om det är oklart huruvida artikeln är relevant för 

litteraturstudiens ändamål kan även resultatavsnittet och innehållet komma att läsas igenom för att 

fatta ett beslut. 
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3.4.2 Analys av innehåll och identifiering av koncept 

Artikelns innehåll läses igenom noggrant med syfte att identifiera och precisera de koncept och 

teman relevanta för studiens syfte som berörs i artikeln. Exempelvis skulle en artikel som diskuterar 

användning av olika typer av musikaliska ljud i gränssnitt i datorprogram vara tänkbar att markeras 

som att den berör konceptet ”earcons”. Artikeln listas sedan i en konceptmatris tillsammans med alla 

andra inkluderade artiklar, med syfte att på ett överskådligt sätt kunna påvisa vilka artiklar som berör 

vilka koncept och användas som ett underlag för effektiv syntetisering av all insamlad litteratur i 

resultatavsnittet. Koncepten tas fram induktivt och är inte per automatik baserade på 

konceptindelningen av forskningen som presenteras under bakgrund och tidigare forskning, även om 

det mycket troligt att de koncept som identifieras i litteraturstudien till en överhängande del kommer 

att överlappa med detta avsnitt. 

3.5 Genomförande av litteraturstudie 

Litteratursökningen genomfördes i Summon med följande exakta sökfras: 

SubjectTerms:((auditory icon*) OR (earcon*) OR (spearcon*) OR (spindex) OR (sonification) OR 

(auditory display)) 

Denna sökfras innebar att sökningen begränsades till artiklar innehållande något eller flera av 

sökorden auditory icon, earcon, spearcon, spindex, sonification eller auditory display angivna som 

ämnesord i singular eller plural form. Inga filtreringsresultat applicerades. Detta resulterade i 2304 

träffar. 

Sökresultatet avgränsades därefter ytterligare genom applicering av följande filtreringsalternativ i 

Summon: 

• Avgränsa sökningen: 

o Fulltext: ja 

o Vetenskapligt granskat: ja 

• Publikationstyp: 

o Konferenshandlingar: ja 

o tidskriftsartikel: ja 

o Bokkapitel: nej 

o Bok / E-bok: nej 

o Avhandling/Uppsats: nej 

o Bokrecension: nej 

o Branschtidningsartikel: nej 
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o Populärvetenskaplig artikel: nej 

o Rapport: nej 

Med dessa filtreringsalternativ reducerades sökresultatet till 607 träffar. 

Därefter skedde en systematisk analys av de kvarvarande artiklarnas titlar, sammanfattningar och 

slutsatser för att avgöra om de uppfyllde inkluderingskriterierna och var relevanta för studiens syfte 

och frågeställning. I de fall där en viss svårighet att avgöra huruvida en artikel ställde sig mot 

kriterierna analyserades även artikelns fulltext. Eftersom Summon har en visningsgräns på 200 

resultat per sökning användes alla av de tre tillgängliga alternativen för sortering för att maximera 

antalet artiklar som analyserades: första gången sorterades sökningen på relevans, andra på nyast 

först och sista på äldst först. Denna process resulterade i att 14 artiklar valdes ut. 

Med denna samling litteratur som grund användes slutligen metoderna go backward, där alla utvalda 

artiklars källförteckningar analyserades för att hitta ytterligare artiklar, samt go forward, där tjänsten 

Web of Science användes för att hitta nyare artiklar som bygger vidare på dessa artiklar. Användning 

av dessa två metoder resulterade i att ytterligare 9 artiklar inkluderades. Totalt kom litteraturstudien 

att innefatta 23 artiklar. 

Litteraturen sammanställdes i en konceptmatris och koncepten som användes var vilken typ av 

auditory display som diskuterades och utvärderades. Koncepten som identifierades var auditory 

icons, earcons, spearcons, spindex och sonification. Speech/TTS inkluderades som ett koncept i 

tabellen för att illustrera dess anknytning till andra typer av auditory display men kommer inte att 

diskuteras som ett fristående koncept. 

En sammanfattning av litteratursökningsprocessen redovisas i figur 1. Den sammanställda 

litteraturen presenteras i form av en konceptmatris i tabell 3. 
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Figur 1. Process som användes vid litteratursökning. 

 

  

Go backward och go forward.
Utvalda artiklars källreferenser samt Web of Science används för att identifiera nya artiklar relevanta att inkludera i 

studien. Artiklar identifierade på detta vis analyseras på samma sätt som artiklar från litteratursökningen.
23 artiklar

Analys av inehåll

Kvarstående artiklars titlar och abstract analyseras för att avgöra om artikeln är relevant att ta med i studien. 
14 artiklar

Applicering av filtreringskriterier

Vi använder inbyggda filtreringsverktyg för att filtrera bort artiklar som inte tillmötesgår våra urvalskriterier.
607 artiklar

Sökning utan filtreringskriterier

Vi genomför en sökning på utvalda sökord i Summon utan att använda några alternativ för filtrering av sökresultat.
2304 artiklar
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Tabell 3. Konceptmatris för litteratur som inkluderats i litteraturstudien. 

Konceptmatris 
Artiklar Koncept 

 auditory 
icons 

earcons spearcons spindex speech/TTS sonification 

Amer, Johnson, Maris & Neal, 2013  x     
Brewster & Clarke, 2005  x     
Brewster, 1997  x     
Brewster, 1998  x     
Brewster, 2002  x     
Ferraro-Petrillo, 2016      x 
Gaver, 1989 x      
Jeon & Walker, 2011    x x  
Jeon, Davison, Nees, Wilson & Walker, 
2009   x x x  

Jeon, Gupta, Davison & Walker, 2010   x x x  
Jeon, Walker & Srivastava, 2012    x x  
Kimoto & Ohno, 2002      x 
Larsson & Niemand, 2015  x x    
Leplâtre & Brewster, 2000  x     
Ng & Nesbitt, 2013 x x   x  
Ng, Nesbitt & Blackmore, 2015 x x     
Stefik, Fitz & Alexander, 2006      x 
Stefik, Hundhausen & Patterson, 2011      x 
Tardieu, Misdariis, Langlois, Gaillard & 
Lemercier, 2015 x x   x  

Vickers & Alty, 2002      x 
Vickers, Laing & Fairfax, 2015      x 
Walker & Kogan, 2009   x  x  
Wolf & Fiebrink, 2013      x 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från litteraturstudien, grupperade utefter koncept. 

4.1 Sonification 

Mycket av applikationsdomänen för sonification i traditionella IT-system rör användningen av 

sonification för att övervaka processer. Särskilt övervakningen av nätverksaktivitet har varit av stort 

intresse hos forskare då sådan teknik skulle kunna låta nätverksadministratörer bevaka 

nätverksprocesser utan att bli distraherade. Kimoto och Ohno (2002) utvecklade systemet Stetho 

som använder sonification för att omvandla nätverkstrafik till ljud i MIDI-format. Stetho testades mot 

användare för att se om den kunde användas på ett effektivt sätt för att ge en korrekt bild av 

nätverkstrafiken och resultatet påvisar att användare kan förstå trafikflödet, men endast till en viss 

del. Vickers et al. (2015) beskriver ett liknande system som också omvandlar nätverksaktivitet till en 

ljudström, med fokus på att notifiera nätverksadministratören om onormal nätverkstrafik. Systemets 

faktiska effektivitet i praktiken testades dock inte mot användare. Wolf och Fiebrink (2013) 

utvecklade verktyget SonNet som ett sätt att sonifiera nätverkstrafik, men denna gång med fokus på 

att använda det resulterande ljudet för att komponera musik. SonNet använder packet sniffing för att 

skanna av inkommande och utgående nätverkspaket, analyserar dess innehåll och omvandlar dem till 

ljud baserade på instruktioner för kartläggning som har definierats av användaren. 

En annan typ av process som sonification har används för att övervaka är reklamkampanjer på nätet. 

Ferraro-Petrillo (2016) använde sig av 8-bitarsljud från retro-TV-spel för att sonifiera statusen för en 

reklamkampanj på nätet. De menar att sonifiering låter användaren hållas notifierad om kampanjens 

status utan att bli distraherad och att valet av just 8-bitarsljud gjordes med motiveringen att 

sonifiering av status och händelser i kampanjer innebär samma sorts utmaningar för ljuddesignern 

som ljudsättning av status och händelser i spel. Element som nuvarande aktiva besökare på 

kampanjhemsidan sonifierades genom att bakgrundsmusikens uppspelningshastighet ökades och 

minskades och händelser såsom framgångsrik försäljning resulterade i att ljudet av insamlandet av 

ett extraliv. Resultat från experiment föreslår att denna typ av sonifiering inte kan ersätta 

traditionella övervakningsverktyg men att det kan agera ett utmärkt komplement till dessa som låter 

användare passivt bevaka processens status utan att bli för distraherad. 

Utöver processövervakning har sonification även använts som ett verktyg för att underlätta 

förståelse av programkod och assistera debugging. Vickers och Alty (2002) experimenterade med att 

översätta simpel Pascal-kod till musikaliska sonifierade ljudströmmar och testade om användandet 

av de resulterande ljuden kunde hjälpa användare att upptäcka kodrader med buggar, och resultatet 

föreslår att denna typ av sonification kan ha en betydande roll som komplement vid debugging. 
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Senare studier visar även att sonifiering i kombination med mänskligt tal och TTS kan vara lämpliga 

komplement till debugging även för icke-synskadade (Stefik et al.,2006; Stefik et al., 2009). 

4.2 Auditory icons 

Auditory icons har använts i ljudsatta gränssnitt och operativsystem. De användes av Gaver (1989) 

vid utvecklingen av det ljudsatta gränssnittet SonicFinder åt Apple. SonicFinder körs som en process 

ovanpå det grafiska filhanteringsprogrammet Finder och länkar samman olika typer av händelser i 

gränssnittet till olika typer av auditiva ikoner. Exempel på auditory icons som används är ett 

skrapande ljud när ett grafiskt fönster dras runt på skärmen, eller ett kraschande ljud när en fil dras 

och släpps ovanpå papperskorgsikonen på skrivbordet. Gränssnittet använder även auditory icons 

med inbakade parametrar där det uppspelade ljudets exakta karaktär skiljer sig åt beroende på vilken 

typ av data som aktiverade det. Exempelvis har det svischande ljudet som spelas upp när en fil 

öppnas olika frekvenser beroende på filens storlek. De diskuterar att det finns två betydande fördelar 

med användning av auditory icons på detta sätt: en ökning av inlevelse hos användaren och en ökad 

och mer detaljrik förståelse för informationen i gränssnittet. 

Även vid spelutveckling har auditory icons tillämpningspotential. Vid extrem inlevelse i ett spel har 

spelaren ibland ingen uppfattning om hur nära spelarkaraktären är att dö, och här kan auditory icons 

användas för att kommunicera faran till spelaren, exempelvis via ljudet av hjärtslag, och ge spelaren 

möjlighet att reagera. Auditory icons kan också användas för att ge spelaren en djupare förståelse av 

omgivningen spelaren rör sig genom noggrann ljudsättning av fiender och andra objekt som rör sig 

runt i spelet (Ng och Nesbitt, 2013). Vidare så har preliminära studier visat att spelare kan prestera 

bättre i spel som använder sig av auditory icons i kombination med andra typer av auditory display 

jämfört med ljudlösa spel, men att detta kan vara mycket beroende av den individuella spelarens 

egna preferenser för ljud (Ng et al., 2015). 

Auditory icons har också sett viss användning i fordonsgränssnitt. Tardieu et al. (2015) 

demonstrerade att användningen av auditory icons i kombination med earcons och TTS resulterade i 

säkrare bilkörning då förarna spenderade mer tid med blicken på vägen än vid användning av 

motsvarande ljudlösa gränssnitt. 

4.3 Earcons 

En mycket stor del av forskningen runt earcons har berört huruvida earcons är lämpliga att använda i 

olika typer av gränssnitt. Brewster (1997) teoretiserade att earcons kunde användas för att göra 

användare mer uppmärksamma vid vanliga felinmatningar i gränssnitt. De två inmatningar som 

utvärderades var misslyckade knapptryckningar när musmarkören glider av knappelementet innan 

hela det fysiska musklicket har genomförts samt ”kängurueffekten” i scrollbars som uppstår när 
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användaren klickar på fel del av en scrollbar som gör att dokumentet hoppar upp och ned vid varje 

klick. Experimenten visade att användningen av earcons gjorde att antalet fel och allvarlighetsgraden 

av de fel som begicks minskade markant jämfört med ljudlösa tester, och att användare dessutom 

föredrog de ljudsatta alternativen över de tysta. I senare studier diskuterade Brewster (1998) 

ytterligare liknande användningsområden för earcons med syfte att minska felinmatningar, 

exempelvis i listmenyer, meddelanderutor och drag-and-drop. Brewster och Clarke (2005) 

demonstrerade också att användning av earcons för att indikera vilket verktyg som var markerat i ett 

digitalt ritprogram resulterade i att användare blev mer uppmärksamma på när programmet 

automatiskt växlade mellan olika verktyg och utförde färre felinmatningar. 

Earcons har även använts i gränssnitt i små enheter såsom mobiler och handdatorer. På liknande sätt 

som tidigare nämnda exempel kan användningen av earcons leda till att användaren gör färre 

felinmatningar på små och känsliga tryckskärmar och användning av earcons på detta sätt för att ge 

feedback på lyckade och misslyckade inmatningar låter utvecklaren minska storleken på knapparna i 

gränssnittet utan att användbarheten påverkas (Brewster, 2002). Studier har också visat att 

användning av earcons i mobiltelefoner med fysiska knappar leder till att användare tar färre 

knapptryckningar på sig för att utföra uppgifter och begår färre fel än i ljudlösa motsvarigheter 

(Leplâtre och Brewster, 2000). 

Amer et al. (2013) undersökte vilka typer av musikaliska karaktärer som lämpar sig bäst vid 

användning av earcons i samband med felmeddelanden i datorgränssnitt. De teoretiserade att olika 

typer av ljudstrukturer och ackord kan få meddelanden att uppfattas som olika brådskande av 

användaren och att earcons därmed bör väljas noggrant så att de överensstämmer med hur viktigt 

felmeddelandet är. Resultat från utvärdering av ett antal olika earcons som felmeddelandeljud med 

föreslår att earcons med låg tonhöjd och bestående av ackord med dissonant karaktär (ljud som 

låter ”orent”) drar åt sig mer uppmärksamhet från användaren än earcons med hög tonhöjd och 

konsonant karaktär (ljud som låter ”rent”). Detta föreslår att den sistnämnda gruppen earcons 

lämpar sig bättre för felmeddelande av mindre vikt, medan earcons av samma typ som den 

förstnämnda gruppen bör reserveras åt mycket allvarliga felmeddelanden. 

Earcons användes i kombination med auditory icons och TSS i menyer i fordonsgränssnitt och visade 

att denna kombination resulterade i mindre distraktion hos föraren (Tardieu et al., 2015). På 

fristående fot har earcons dock demonstrerats vara olämpliga i dessa typer av användningsfall: 

Larsson och Niemand (2015) genomförde ett experiment där fordonsgränssnitt ljudsattes av earcons, 

spearcons eller inget ljud alls och påvisade att earcons inte ledde till någon noterbar ökning i 

uppmärksamhet på vägen alls jämfört med det ljudlösa alternativet. 
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Earcons har också använts i spel i kombination med auditory icons och tal och föreslås resultera i 

större inlevelse och bättre prestation hos spelaren (Ng och Nesbitt, 2013; Ng et al., 2015). 

4.4 Spearcons 

Spearcons har utvärderats och visat sig vara mycket lämpliga i fordonsgränssnitt i bilar. Larsson och 

Niemand (2015) jämförde användningen av spearcons i fordonsgränssnitt med användningen av 

earcons samt ett ljudlöst gränssnitt och demonstrerade att spearcons markant reducerade antalet 

gånger och mängden tid som föraren behövde fästa blicken på det visuella systemet vid utförande av 

särskilda uppgifter såsom att spela upp specifik musik eller ringa specifika kontakter. Användning av 

spearcons ledde också till att förare självskattade sin körförmåga högre än vid användning av 

gränssnitt ljudsatta med earcons och tysta gränssnitt. Jeon et al. (2009) genomförde ett experiment 

där användare skulle lösa uppgifter med ett sekundärt fordonsgränssnittsystem samtidigt som de 

fokuserade på en koncentrationskrävande primär uppgift i form av ett bollfångarspel. Resultatet 

demonstrerar att användning av en lösning som kombinerar spearcons, spindex och TTS för att 

kommunicera valda menyföremål resulterade i bäst resultat för både de primära och sekundära 

uppgifterna och föreslår att denna typ av lösning är mycket lämplig för att göra fordonsgränssnitt 

mindre distraherande för användare. 

Spearcons har även utvärderats i mobila gränssnitt med blandade resultat. Walker och Kogan (2009) 

testade att använda spearcons i kombination med TTS i en kontaktmeny i en mobiltelefon och 

utförde ett experiment där de jämförde användares prestanda vid navigering av tre olika menyer 

ljudsatta med antingen spearcons + TTS, endast TTS eller inget ljud alls. Resultaten visar att 

spearcons + TTS inte leder till att användaren presterar bättre än endast TTS oavsett om den visuella 

skärmen är tillgänglig eller inte, men att användare värderar lösningen med spearcons + TTS högst 

vid användningstillfällen där skärmen inte är tillgänglig. 

Det har också demonstrerats att gråmarkerade ”otillgängliga” menyföremål i menyer och gränssnitt 

där TTS används för att indikera valda föremål bäst representeras auditivt genom att föremålets 

namn uttalas som en viskning, vilket har implikationer att denna typ av lösning är lämplig även vid 

användning av spearcons då spearcons också är baserade på syntetiserat mänskligt tal (Jeon et al., 

2010). 

4.5 Spindex 

Då spindex är begränsad i användningsområde till alfabetiskt sorterade listor har denna typ av 

auditory display främst använts i menysystem och gränssnitt bestående av dessa. Spindex har i 

kombination med TTS använts i kontaktmenyer i mobiltelefoner med fysiska knappar och har visat sig 

resultera i att användare snabbare tar sig till målet än motsvarande menyer där endast TTS används 
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(Jeon och Walker, 2011). Även på mobila enheter med tryckkänsliga skärmar har spindex och TTS 

använts till god effekt i menyer som styrs genom tryckningar, scrollningar och snärtningar och har 

utöver ökad prestanda hos användaren betygsatts högre av användare än lösningar som endast 

använde TTS (Jeon et al., 2012). Spindex har också användningspotential i fordonsgränssnitt i 

kombination med spearcons och TTS och har påvisats resultera i säkrare körning då föraren blir 

mindre distraherad från sin primära köruppgift vid användning av det sekundära gränssnittet (Jeon et 

al., 2009). 

Likt spearcons finns det viss antydan att spearcons bäst representeras som tysta viskningsliknande 

ljud i de fall där valda menyföremål är otillgängliga (Jeon et al, 2010). 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras vad resultaten som tidigare presenteras innebär för studiens syfte och 

frågeställning. Teori och slutsatser från insamlad litteratur som presenterades i resultaten ställs emot 

och jämförs med teori som redovisades i avsnittet för bakgrund och tidigare forskning. I slutet av 

avsnittet diskuteras också eventuella begränsningar i studiens val av metod och genomförande. 

5.1 Resultat 

Utifrån resultaten från litteraturstudien kan vi se att det finns ett flertal återkommande 

användningsområden för auditory display där användning av tekniken har resulterat i ökning av 

användares prestationer och upplevelser med systemen. 

Sonification har använts som en teknik för övervakning av ett flertal olika processer såsom 

nätverkstrafik (Kimoto och Ohno, 2002; Wolf och Fiebrink, 2013; Vickers et al., 2015) och status för 

reklamkampanjer på nätet (Ferraro-Petrillo, 2016), vilket är i enighet med ett av de fyra 

tillämpningsområden som föreslås av Walker och Nees (2011). Resultat från dessa studier har dock 

demonstrerat att användning av sonification på detta sätt inte helt kan ersätta övervakning via 

visuella displayer utan används bäst som ett komplement till traditionell processövervakning. Det är 

tänkbart att en användare skulle kunna använda sonification för att övervaka processen passivt utan 

att bli för distraherad, bli notifierad om kritiska förändringar via ljudströmmen och sedan växla över 

till en mer detaljrik och överskådlig visuell övervakning. Vi kan också se att det finns 

vidareutvecklingspotential för dessa tekniker: exempelvis skulle man kunna utvärdera vilken effekt 

estetiska och musikaliska aspekter (Kildal, 2009) kan ha på sonification för processövervakning och 

använda resultat från Amer et al.s (2013) studie om vilka musikaliska karaktärer hos earcons som 

uppfattas som mest brådskande av användare. 

Man har också testat att konvertera programkod till sonifierade ljudströmmar och undersökt om 

dessa kan assistera programmerare med debugging av kod (Vickers och Alty, 2002; Stefik et al., 2006; 

Stefik et al., 2009). Dessa studier har påvisat att denna typ av användning kan resultera i effektivare 

identifiering av buggar men har varit begränsad i skala och utförande då endast simpla program har 

utvärderats och respondenter endast behövde markera kodrader som var inkorrekta. Vidare är det 

även endast programkoden i sig som har sonifierats och inte det resulterande programflödet. Vi 

anser att det skulle vara av värde att utvärdera annan typ av sonification för debugging, exempelvis 

för att representera vilka värden särskilt utvalda variabler har under olika tillstånd i programmets 

flöden, och testa om detta leder till ökad förståelse av programmet hos programmeraren. 
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Auditory icons har sett användning i olika typer av gränssnitt (Gaver, 1989; Tardieu et al., 2015) samt 

i spel (Ng och Nesbitt, 2013; Ng et al., 2015) och har i båda typer av användningsfall visat leda till 

bättre prestanda och ökad upplevelse hos användaren. Dock har auditory icons inte utvärderats i 

direkt jämförelse med liknande tekniker som earcons. Då auditory icons beskrivs vara lättare att lära 

sig än earcons men saknar de hierarkiska egenskaperna som earcons besitter (Csapó och Wersényi, 

2013) ser vi att det finns behov av studier som direkt jämför effektiviteten hos dessa två tekniker 

med användargränssnitt, spel eller andra traditionella IT-system som användningsfall. 

Earcons har främst använts i olika typer av gränssnitt och widgets i både persondatorer (Brewster, 

1997, 1998; Brewster och Clarke, 2005) och mobila enheter (Leplâtre och Brewster, 2000; Brewster, 

2002) och har visats resultera i att användare utför färre felinmatningar och återhämtar sig från 

misstag snabbare. Dock så var de earcons som användes i alla dessa studier av väldigt simpel karaktär 

och nyttjade inte den grammatiska och hierarkiska användningspotentialen som beskrivs av Blattner 

et al. (1989) samt McGookin och Brewster (2004, 2011), vilket gör att vi vill ifrågasätta om inte 

användning av auditory icons i dessa användningsfall hade kunnat resultera i samma resultat.  Vidare 

studier har också påvisat att användning av earcons i fordonsgränssnitt inte resulterar i säkrare 

körning (Larsson och Niemand, 2015), vilket återspeglas av McGookin och Brewster (2011) samt 

Csapó och Wersényis (2013) kommentarer om att earcons innebörd tar tid för användare att lära sig. 

Användning av spearcons har varit relativt begränsad till gränssnitt, menyer och listor i både 

fordonsgränssnitt (Jeon et al., 2009; Larsson och Niemand, 2015) och mobila gränssnitt (Walker och 

Kogan, 2009). I fordongränssnitt har tekniken demonstrerats vara effektivare än earcons på att få 

föraren att hålla blicken på vägen och har i kombination med spindex och TTS visat sig resultera i 

bättre körförmåga hos föraren, men i mobiltelefoner påvisar studier ingen ökning i 

prestationsförmåga vid navigering av kontaktlistor. Däremot betygsätts mobila gränssnitt som 

använder spearcons högre av användare än gränssnitt som endast använder TTS, vilket kan 

teoretiseras bero på att spearcons känns bekanta och är lätta att lära sig vilket Csapó och Wersényi 

(2013) noterar. Värt att tillägga är att inga av dessa studier har nyttjat den hierarkiska aspekten hos 

spearcons som nämns av Dingler et al. (2013), vilket föreslår att ytterligare forskning på spearcons 

bör genomföras. 

Även spindex har visat sig vara av nytta i både fordonsgränssnitt (Jeon et al., 2009) och gränssnitt i 

mobiltelefoner (Jeon och Walker, 2011; Jeon et al., 2012) och resulterar i både bättre fokus på 

primära uppgifter, snabbare utförande av uppgifter samt högre upplevelse hos användaren. Då 

spindex är ett relativt nytt koncept kan det finnas värde i vidare utforskning av tillämpningsområden, 

exempelvis i persondatorer. 
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5.2 Begränsningar 

Studien som har genomförts är en litteraturstudie där 23 artiklar har analyserats för att försöka 

besvara frågeställningen ”hur kan auditory display tillämpas vid utveckling av traditionella IT-

system?”. Då endast en litteraturstudie har genomförts och annan kvantitativ och kvalitativ 

datainsamling har valts bort är vi medvetna om att det finns ett antal begränsningar med resultatet. 

Exempelvis har endast tillämpningsområden för auditory display i traditionella IT-system som har 

dokumenterats och studerats vetenskapligt inkluderats, vilket innebär att andra eventuella 

tillämpningsområden som ej har dokumenterats på detta sätt kan ha uteslutits, och det är troligt att 

sådana användningsfall hade kunna identifieras genom exempelvis kvalitativa intervjuer med 

utvecklare som arbetar med auditory display. 

Då metodgenomförandet explicit uteslöt forskning som behandlade auditory display ämnad åt 

synskadade eller användning av auditory display i experimentella virtual reality- och augmented 

reality-system finns det även en risk att upptäckter som är av värde även för seende användare och i 

traditionella IT-system kan ha exkluderats. Det är möjligt att dessa upptäckter hade kunnat 

inkluderas i studien om en annan avgränsning hade använts. 

Valet av Summon som enda databas för litteratursökning har också inneburit vissa begränsningar då 

endast en bråkdel av all världens litteratur inkluderats i sökningen. Det är troligt att sökning i andra 

samsökningsdatabaser såsom Google Scholar hade kunnat resultera i andra resultat. 

Trots dessa begränsningar upplever vi att denna studie besvarar frågeställning och syfte på ett 

effektivt sätt och är en god inblick i en liten del av de användningsfall som existerar för auditory 

display i traditionella IT-system. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att beskriva hur auditory display kan tillämpas vid utveckling av 

traditionella IT-system genom genomförandet av en litteraturstudie. Utifrån de 23 studier som har 

inkluderats i resultaten kan vi avläsa att det finns ett antal återkommande användningsområden för 

auditory display, men även områden med begränsad forskning som skulle kunna utforskas i större 

detalj i framtida forskning. 

För att besvara frågeställningen ”hur kan auditory display tillämpas vid utveckling av traditionella IT-

system?” har vi identifierat följande användningsområden och lämpliga tekniker: 

• Övervakning av nätverkstrafik, nätkampanjer och andra liknande processer: sonification. 

• Hjälpmedel för debugging och förståelse av programkod: sonification. 

• Användargränssnitt och widgets: auditory icons och earcons. 

• Gränssnitt i mobiltelefoner och handdatorer: earcons, spearcons och spindex. 

• Fordonsgränssnitt: spearcons och spindex. 

• Spel: auditory icons och earcons. 

Dessa är bara några av alla möjliga användningsfall för auditory display i traditionella IT-system, men 

är en god början för systemutvecklare som vill lära sig mer om auditory display och hur ljud kan 

användas vid systemutveckling och som undrar vilka typer av auditory display som är lämpliga för 

just de typer av system som utvecklaren specialiserat sig på. 

Som svar på frågeställningen ”vilka luckor finns det i forskningen om tillämpningen av auditory 

display i traditionella IT-system?” föreslår vi utifrån resultatet att följande områden bör undersökas 

närmare: 

• Tillämpning av musikaliska karaktärer vid sonification av processer för processövervakning. 

Forskning har visat att olika typer av musikaliska ljud uppfattas som olika brådskande av 

användare och vi tror att denna kunskap skulle kunna tillämpas vid sonifiering för 

processövervakning för att öka användbarheten. 

• Vidare forskning om användning av sonification av programkod för att underlätta 

debugging. Fram tills nu har studier endast fokuserat på att sonifiera själva programkoden 

och inte det resulterande programflödet i programmet som körs. Sonification har potential 

att vara ett mycket användbart verktyg för debugging och bör undersökas vidare. 

• Jämförelse av auditory icons, earcons och spearcons vid tillämpning i traditionella IT-

system. Dessa tre typer av auditory display har inte jämförts direkt mot varandra och vi tror 
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att det skulle vara av nytta åt framtida utvecklare om en studie genomfördes med syfte att ta 

reda på vilka av teknikerna som lämpar sig bäst vid vilka användningsfall. 

• Testning av ytterligare användningsområden för spearcons och spindex. Dessa tekniker har 

fram till nu främst utvärderats vid tillämpning i mobila gränssnitt samt fordonsgränssnitt och 

vi skulle vara intresserade av att se hur de kan användas i gränssnitt i persondatorer och spel 

för att förbättra användarupplevelsen. 

• Utveckling av användningsfall som nyttjar hierarkiska earcons och spearcons. Tidigare 

forskning har beskrivit att earcons och spearcons kan användas i hierarkier och kombineras 

på ett grammatiskt sätt för att skapa detaljrika meddelanden men inga användningsfall som 

nyttjade dessa identifierades av vår studie. Vidare utforskning av tillämpningsområden för 

denna typ av användning för dessa tekniker skulle kunna vara av stor nytta för framtida 

systemutvecklare. 

Vi tror att vidare forskning inom dessa områden kan resultera i nyttig och god vetenskap som är av 

intresse för likväl utvecklare och forskare liksom användare och föreslår att forskare som vill skriva 

om auditory display men inte vet exakt vilket delområde de ska dyka djupare i väljer ut en av dessa 

punkter. 

Vi hoppas att resultatet utifrån denna studie har gett forskare och utvecklare intresserade av 

auditory display en inblick i dess användningspotential vid utveckling av traditionella IT-system och 

att resultatet kan användas som en grund för vidare forskning inom området. 
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