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RISE Interactive Piteå

• Interaktionsdesign och användarupplevelser

• Tillämpad forskning

• Utgår alltid från slutanvändaren

• Prototyping



Ljud som
designmaterial



• Fordonsindustri

• Processindustri

• Media och kommunikation

• Utbildning

• Sjukvård

• Utställningsmiljöer

• Idrott och hälsa

• Spel



Projektexempel









Sjukhusmiljö



83 %
Så många ur IVA-

personalen upplever att 

larmljuden är irriterande.

IVAK Piteå Älvdals sjukhus

93 %
Så många tittar alltid på 

displayen för att förstå 

orsaken till larmet.



Användarvänlig interaktionsdesign
för hörsellösningar





Installationer som ska 
främja välbefinnande



1. Musik



2. Natur



• Bild

• Ljus

• Ljud

• Doft

• Känsel

Sensoriska rum



Ny teknik – nya 
möjligheter







Två designutmaningar



1. Hur kan vi skapa positiva 
stimulerande installationer för 

äldre?





• Ta in naturen

• Trigga positiva minnen

• Ge känsla av självständighet

• Skapa nyfikenhet

• Interaktionsdesign för äldre med demenssjukdom

Designfokus



Prototyp - Resebyrån







2. Kan vi få fler elever att 
vilja gå på toaletten?



70% av eleverna vill ibland 
eller ofta inte gå på 

skoltoaletten.

SVT 2015, enkätundersökning.









Ljudmiljö som…
• skapar trygghet
• är trevligt att lyssna på
• döljer andra ljud

Skalbart och rimlig kostnad



KORRIDOR

Utanför toaletterna har vi försökt att skapa

en plats där det känns naturligt att bara 

passera, inte stanna till. Bänken är borttagen

och de som vill stå vid fönstret triggar ljudet

av en surrande humla. 

På väggen närmast toaletterna finns nu en

fototapet med skogsmotiv. Bilder på sol som

silar fram mellan skogens träd kan ha en

lugnande effekt. 



TOALETTERNA

När eleverna besöker toaletten startar ljudet 

av brusande vatten. För att förstärka 

upplevelsen har vi tapetserat en av 

toalettens väggar med en abstrakt bild av 

vatten. Även en puff av eterisk olja startar vid 

rörelse. 



ANTAL BESÖK

Vi mäter antal besök på dam- respektive 

herrtoaletten en vecka innan testet samt 

under de två sista veckorna (när nyhetens 

behag lagt sig). Besökarna mäts med hjälp av 

två rörelsesensorer.



Implementera ljud i miljön?

1. Syfte med ljudet?

2. Är ljudet lämpligt utformat?

3. Testa!



?
johan.fagerlonn@ri.se


