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Sammanfattning
Målet med detta arbete är att ta reda på vad man behöver tänka på när man ska utforma
interaktiva media vars huvudsyfte är att väcka nyfikenhet och ge en upplevelse.
Huvuddelarna i arbetet består av en genomgång av litteratur och teori, utformning av
undersökningsmetod, samt utvärdering av prototyp med hjälp av
undersökningsmetoden.

Vi har tagit fram en metod som är tänkt att användas vid undersökning av känslor och
upplevelser av interaktiva media eller presentationer. Vi har tillämpat metoden i en
användarundersökning av den prototyp som vi utvecklat för Operaverkstan i Malmö.
Prototypen är en interaktiv presentation där bilder och ljud används som
informationsbärare, som ska väcka nyfikenhet och intresse för Operaverkstan och dess
verksamhet. Utifrån teorin och undersökningen har vi tagit fram ett antal
designprinciper som beskriver vad man bör tänka på när man skapar interaktiva
audiovisuella presentationer, som syftar till att ge en upplevelse samt väcka nyfikenhet
för kulturfenomen.

Resultatet från undersökningen visade att man med hjälp av vår metod kan få en
uppfattning av användarnas engagemang och känslor under en interaktiv presentation.
Vi såg även att användarna inte har några större problem med att interagera i ett
audiovisuellt gränssnitt. Det visade sig även att slutet, rumslighet, utrymme för
utforskning och balans mellan förutsägbarhet och oförutsägbarhet är viktiga
komponenter i interaktiva upplevelser.
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Förord
Vintern 2004 uppslukades vi helt av kulturvärlden. Under samarbetet med
Operaverkstan har vi funnit mycket inspiration i det faktum att allt handlade om opera.
Dels för att det i sig är ett kraftfullt uttryckssätt, men också för att vi tyckte det var
spännande att ta reda på hur man kunde föra samman den berättarformen med vårt
intresseområde.

Vi har alla tre bidragit och deltagit likvärdigt i det intressanta och inspirerande arbetet
med att ta fram prototypen för Operaverkstan samt att sammanställa denna uppsats.
Utan den kemi som uppstått mellan oss tre, framförallt under de senaste intensiva
veckorna hade inte arbetet känts så roligt och flutit så smidigt. Många sena nätter, skratt,
diskussioner, mat och tågresor har bidragit till ett resultat vi känner oss mycket stolta
över.

Vi vill här passa på att tacka Maria Sundqvist och Christine Thoulouis på Operaverkstan
i Malmö för att de fått oss att tänja gränserna och låta fantasin flyga, vår handledare
Lars Svensson som med fast hand hela tiden styrt oss mot nästa delmål, samt våra
övriga lärare på HTU för deras suveräna engagemang och genuina intresse för vårt
arbete under lång tid.

Göteborg, Halmstad och Uddevalla, maj 2005

Jonas Andersson

Josefin Carlsson

Cecilia Hillman
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1 Inledning
Vårt samhälle inriktas mer och mer på att tillhandahålla underhållning och upplevelser
med ny teknik och nya produkter, men också genom olika typer av media. Man ser
enligt Miller (2004) allt fler områden som inriktar sig mer på underhållning och
upplevelser och även interaktiv underhållning. Spelindustrin har många års erfarenheter
inom interaktiv underhållning och är den största marknaden inom området. Även inom
läromedel, information och reklam satsas på underhållning vilket lett till att ord som
exempelvis edutainment, infotainment och advertainment har uppkommit.

Inom människa-datorinteraktion (MDI) har man länge forskat kring informationsdesign.
Målet har enligt Löwgren (1993) varit att göra gränssnitten användbara så att man
enkelt kan ta till sig innehållet. Kognitiv psykologi där man studerar hur människor
interagerar med datorbaserade artefakter, har länge setts som en viktig bas inom
informationsdesignen. Allt fler ifrågasätter den kognitiva inriktningen inom människa-
datorinteraktion. Petersen et al (2004) samt Bertelsen & Pold (2004) anser att det
behövs något annat bortom ideal om effektivitet och transpararens, som i stället
fokuserar på känslor, attraktion och effekter som designen ger. Bertelsen & Pold (2004)
skriver även att det behövs nya metoder eftersom när man tidigare studerat
effektiviteten i interaktionen inte har kunnat få grepp om användarnas skiftande
förväntningar och upplevelser. Man har tagit för givet att användarna har varit
engagerade när de försökt använda den aktuella artefakten.

McClelland (2005) anser att man bör involvera sig mer i upplevelser som
forskningsområde och inse att det inte är något övergående fenomen.

Marknadsföring är ett område där man inriktar sig på att förmedla livsstilar och
upplevelser.  Mycket av arbetet går ut på att skapa en känsla för en produkt eller ett
företag och man börjar även ta in interaktiva media i marknadsföringen. Enligt Miller
(2004) blir det alltmer vanligt med företag som använder sig av specialgjorda spel, där
företaget på något vis är invävt i spelstoryn.

En interaktiv upplevelse inom marknadsföring måste inte innebära ett spel. Det finns
andra varianter, som till exempel en interaktiv presentation vars syfte inte är att
förmedla information på ett korrekt vis utan ge någon slags upplevelse och väcka
nyfikenhet kring ämnet. Men vad ska man tänka på när man skapar en interaktiv
presentation som syftar till att ge en upplevelse? Hur kan man ta reda på om
presentationen ger en upplevelse? Dessa frågor kommer att med teori och metod
behandlas i arbetet.

1.1  Bakgrund
Operaverkstan, en del av Malmö Opera, är ett treårigt projekt där man med hjälp av ett
stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne arbetar för att väcka intresse för opera och
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musikteater bland barn och ungdomar. Vi fick i december 2004 i uppdrag av
Operaverkstan att skapa en multimediepresentation som är tänkt att komplettera deras
befintliga tryckta material och i förlängningen bidra till en attitydförändring gentemot
opera. Detta har varit en stor utmaning för oss, då opera är ett okänt område som de
flesta inte lär sig så mycket om i skolan. Grundtankarna med presentationen var att
informera om vad Operaverkstan gör och vad opera kan vara, gärna med ljud och bild.
När vi började fundera på hur en sådan presentation skulle kunna utformas tog vi del av
litteratur i ämnet, men framförallt studerade vi hur andra har gjort liknande arbete före
oss. Tillsammans med Operaverkstan kom vi överens om att främst presentera material
från tre av deras uppsättningar. Operaverkstan uttryckte en önskan om en
multimediepresentation som var lite ”galen” och gärna annorlunda, vilket gjorde att vi
redan från början valde bort de traditionella sätt som används för att presentera företag
och deras verksamhet. Detta främst för att vårt uppdrag var att presentera information
om ett ämne som många kanske inte vet så mycket om och som det även finns fördomar
eller förutfattade meningar om. Då började vi fundera på om det skulle gå att designa en
presentation med syfte att ge en upplevelse istället för att bara sprida information. Mer
information om detta finns i kapitel 3, Beskrivning av prototyp.

1.2 Problemformulering och frågeställning
När vi påbörjade designprocessen med prototypen för Operaverkstan fick vi en känsla
av att det var relativt nytt inom människa-datorinteraktion att fokusera på betraktarens
upplevelse. Vi saknade ett antal generella designprinciper som kan vägleda vid design
av den typen av produktioner. Vi tycker därför det är viktigt att man börjar undersöka
vad man bör tänka på när man skapar interaktiva audiovisuella presentationer vars syfte
är att ge en upplevelse och väcka nyfikenhet. Problemet leder till följande frågor:

Vilka är de centrala designprinciperna för interaktiva audiovisuella presentationer
som syftar till att ge en upplevelse samt väcka nyfikenhet för kulturfenomen?

Hur kan engagemang och känslor i samband med interaktiva media, mätas och
utvärderas under så realistiska former som möjligt?

1.3 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att efter genomgång av teori och fallstudie, utforma centrala
designprinciper för audiovisuella interaktiva presentationer, som kan användas för att
väcka intresse, uppmärksamhet och nyfikenhet om frågor som är både komplexa,
abstrakta och kanske till och med av mindre intresse. Designprinciperna kommer sedan
förhoppningsvis att kunna användas helt eller delvis inom medieinformatiken och
närliggande discipliner för att inspirera till nya designkoncept. Vi vill även öka
förståelsen för hur audiovisuellt berättande kan användas tillsammans med interaktiva
media. Vidare vill vi utarbeta en metod för att kunna undersöka och utvärdera
användares upplevelser av audiovisuella interaktiva presentationer. Resultatet av studien
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ger troligtvis infallsvinklar för fortsatt forskning inom interaktiva media i kombination
med marknadsföring eller andra områden där fokus ligger på att ge betraktaren
upplevelser.
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2 Teori
Det finns ett brett utbud av teoretiska perspektiv som på något sätt beskriver interaktivt
audiovisuellt berättande och upplevelser. I detta avsnitt presenteras kortfattat några
teman som kan bidra till förståelsen av dessa.

2.1 Upplevelsedesign
Hela tiden uppkommer nya sätt för att nå ut till människor och försök till att påverka
deras innersta känslor. Inom design och nya media använder man enligt Schedroff
(2001), Miller (2004), Budd & Leo (2003), Sanders (2002) och Jacobson (2000) mfl allt
oftare upplevelser för att uppnå just dessa mål. Upplevelsedesign (eng. experience
design) sammanfogar enligt McLellan (2000) och Grefe (2000) idéer från ekonomi,
elektronisk handel, marknadsföring, psykologi, datorvetenskap, information och
interaktionsdesign och underhållning (fig. 1).

Figur 1. Upplevelsedesign. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

Begreppet upplevelsedesign har uppkommit inom flera områden vid ungefär samma
tidpunkt, vilket lett till att ordet kan ha olika tolkningar beroende på vem som definierar
det1. AIGA, American Institute of Graphic Arts, (AIGA, 2005) beskriver inte
upplevelsedesign som en enskild disciplin, utan istället som en gemensam nämnare för
alla som arbetar med design, både fysisk och digital. Fokus ligger på digitala
upplevelser, men man poängterar att upplevelsen inte är begränsad till datorskärmen.
För att skapa förutsättningar för så bra upplevelser som möjligt kan webbdesigners,
teaterkreatörer, nöjesparksdesigners, arkitekter, produktdesigners, författare med flera ta
del av varandras tankar och kunskaper. Det anses extra viktigt inom interaktionsdesign
eftersom man fortfarande är i begynnelsen av att förstå mediets möjligheter. (Schedroff,
2001, Jacobsen, 2000, McLellan, 2000)

Sanders (2001, 2002) poängterar att man inte kan designa en upplevelse eftersom
upplevelser är något som uppstår inuti människan och därför finns det inte heller något

                                                  
1 Läs mer om detta i bla Budd, J., Evernden, D. Taylor, R., Wakkary, R. (2003) Industrial Design to
Experience Design: Searching for New Common Ground. ICSID 2nd Educational Conf. 2003, Hanover
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som heter upplevelsedesign. Däremot kan man designa för upplevelser, genom att
tillhandahålla en plattform där människor får möjlighet att skapa sina egna upplevelser.
Detta stämmer överens med Forlizzi & Battarbee (2004), som anser att vi endast kan
designa situationer och redskap som människor kan integrera med. Heeter (2000) menar
att en designad upplevelse är människans försök till att strukturera en miljö, vars avsikt
är att påverka, involvera och möjliggöra mänskligt deltagande. Målet med
upplevelsedesign är enligt McLellan (2000) att arrangera upplevelser som är
målinriktade och funktionella, men också engagerande, minnesvärda och
tillfredställande.

Ritualer, ceremonier, drama och arkitektur är designade för att framkalla någon form av
upplevelse. Tack vare mediernas inflytande har design av upplevelse blivit mer
genomträngande, först med radio och film och nu på senare tid med elektronisk media
(exempelvis Internet, multimedia och virtual reality). När man designar för interaktiva
media anses det därför viktigt att ta lärdom av traditionella former av design som
framkallar upplevelser, eftersom de gett människor upplevelser sedan en lång tid
tillbaka. (Schedroff, 2001, McLellan, 2000)

En upplevelse är enligt Sanders (2001) en subjektiv företeelse som uppkommer endast
hos den personen som har upplevelsen. Upplevelsen varar för stunden och det som
redan upplevts övergår enligt författaren till att bli minnen, medan det som ännu inte
upplevts kallas drömmar. Enligt Schedroff (2001) är ett av de viktigaste sätten att
definiera en upplevelse att söka upp dess gränser, som definierar deras början, mitt och
slut. Gränserna hjälper oss att urskilja mening, tempo och avslutning.

Det tillstånd som kan uppstå i all slags engagerande aktivitet vi är involverade i,
benämns enligt Csikszentmihalyi (2004) flyt (eng. flow) och är den optimala
upplevelsen. Man är totalt koncentrerad på en utmanade uppgift och använder sina
fysiska, mentala och emotionella förmågor till fullo. Budd & Leo (2003) beskriver detta
som ett tillstånd då tiden står still och man förlorar uppfattning om omvärlden.

Schedroff (2001) anser att en upplevelse kräver attraktion, engagemang och avslutning,
vilket beskrivs mer ingående nedan.

Attraktion: En attraktion är nödvändig för att inleda upplevelsen. Det kan vara en
visuell, auditiv, kognitiv eller annan signal till något av våra sinnen.

Engagemang: Engagemanget är enligt författaren själva upplevelsen i sig. Upplevelsen
behöver skilja sig från omgivningen runt om för att hålla kvar uppmärksamheten, den
behöver även vara tillräckligt intressant för att någon ska fortsätta ta del av upplevelsen.

Avslutning: De flesta människor kan inte fortsätta en upplevelse på obestämd tid, de blir
trötta, förvirrade eller distraherade om en upplevelse inte har en avslutning. En
avslutning kan se ut på flera sätt men måste bistå med någon form av upplösning,
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antingen genom mening eller genom aktivitet, göra en annars trevlig upplevelse
tillfredställande. Det händer att upplevelser som är engagerande saknar ett slut, vilket
enligt författaren lämnar deltagarna missnöjda i vissa fall även förvirrade över de
känslor de just kände.

Laurel (1991) beskriver engagemang som en sinnesstämning vi måste uppnå för att
tycka om en representation av en händelse. Engagemang innefattar även en typ av
lekfullhet och kan ge upphov till scenarier där användaren undrar ”vad händer om?”.
Författaren beskriver även upplösningen som en del av upplevelse. Hon menar att det
behövs ett slut som är tillfredställande både kognitivt och känslomässigt.

När man skapar förutsättningar för en upplevelse så bör man enligt Sanders (2002)
tänka på att alla människor är kreativa. Därför behöver man ge dem verktyg som
främjar deltagande och skapande. Människor vill ofta fylla i det som inte sägs med egna
upplevelser och fantasier. Enligt författaren räcker det att man som designer endast
säger det som krävs för att få igång fantasin.

Ett antal frågor som är bra att ställa sig vid design för upplevelser sammanfattar
McLellan (2000) utifrån ”The experience economy: Work is theater and every business
a stage” av Pine & Gilmore:

• Vad kan göras för att förstärka den estetiska delen av upplevelsen? Exempelvis göra
miljön mer inbjudande, bekväm och intressant samt skapa en atmosfär där besökarna
känner sig fria att bara vara.

• När besökarna är där, vad ska de göra för att bli aktiva deltagare i upplevelsen?

• Vad vill man att besökarna ska lära sig? Vilken aktivitet eller information hjälper
dem att engagera sig i utforskning av kunskap och färdigheter?

• Underhållning är liksom det estetiska, en passiv aspekt av upplevelsen. När
besökarna blir underhållna gör de egentligen inget annat än reagerar på upplevelsen.
Vad kan man göra, med tanke på underhållning, för att få besökarna att stanna? Hur
kan man göra upplevelsen roligare och mer tillfredställande?

Underhållning i interaktiva media är enligt Miller (2004) inte nödvändigt men viktigt.
Det kan underlätta för att få ”ovälkomna” saker att ändå nå fram.

Alla vet vad underhållning är, men de flesta har enligt Dyer (1992) och Pinhanez et al
(2001) svårt att definiera ordet2. Miller (2004) beskriver underhållande verk som något
som engagerar oss och fängslar oss. Vi uppfattar upplevelsen som dessa ger oss som
något trevligt. Underhållning är något som attraherar oss och vi lockas till det. Enligt
Pinhanez et al (2001) kan man säga att människor är underhållna när de frivilligt

                                                  
2 Läs mer om underhållning i Dyer, R. (1992) Only enterainment. Routledge, Storbritannien.
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genomgår en upplevelse som intresserar dem och ger dem någon mängd av välbehag
eller avslappning.

Enligt Forlizzi & Battarbee (2000) samt Budd & Leo (2003) är känslor medelpunkten i
alla mänskliga upplevelser, vilka påverkar hur vi interagerar med produkter samt vad vi
får ut av interaktionen. Känslorna fungerar som en källa för att förstå och kommunicera
det vi upplever. Varje interaktion i en upplevelse ger en speciell respons eller feedback,
vilka övergår i känslomässiga uttryck som i vissa fall sparas som minnen av en specifik
del av upplevelsen.

2.2 Audiovisuell kommunikation
Tidigare erfarenheter hos användaren ligger till grund för hur inkommande
sinnesintryck tolkas. Erfarenheter, associationer och framförallt sammanhang är enligt
Bergström (2001) faktorer som påverkar tolkningsprocessen. Ett positivt eller starkt
sinnesintryck aktiverar korttidsminnet och till slut lagras upplevelsen i långtidsminnet.
Miller (2004) menar att om man lyckas spela på känslor kommer användaren ihåg en
produktion mycket bättre och den uppfattas som mer äkta, vilket innebär att ytterligare
en dimension tillförs. Även Bergström (2001) påpekar att sändaren bör arbeta på att få
mottagaren att känslomässigt känna igen sig. Författaren menar att ju starkare och
ovanligare sinnesintrycket är, desto större är påverkan. Enligt Waern et al (2004) och
Barfield (2004) kan man skapa eller undvika reaktioner hos användaren med både bilder
och ljud.

2.2.1 Påverka med ljud

Murray (1997) och Barfield (2004) framhåller att ljud spelar en viktig roll i interaktiva
media. En bra utgångspunkt vid användandet av ljud för att påverka användaren i nya
media, är enligt Barfield (2004) att studera hur man utnyttjar och påverkas av ljud i
verkliga livet. Ljud ger enligt Dykhoff (2002) användaren både starkare känslointryck
samt väcker fler associationer hos oss än vad bilden gör. Miller (2004) beskriver hur
man i interaktiva media kan använda ljud för att påverka användarens känslor.
Författaren ger ett exempel på hur ett spöklikt ljud användes i ett spel där användaren
passerar genom en skog. Företaget som utvecklade spelet hade fått flertalet
kommentarer på hur otäckt användarna tyckte det var att passera igenom denna skog i
spelet, trots att inget egentligen hände där.

Natur- och miljöljud kan enligt Barfield (2004) förstärka beskrivningen av var
berättelsen utspelar sig, musikslingor kan hjälpa betraktaren att förutse en kommande
händelse medan tillfälliga ljud används för att överraska betraktaren. Behagliga ljud så
som porlande vatten och fågelsång tillför kanske inte någon större mening i sig men
sådana ljud kan vara mycket effektiva för att skapa en viss stämning hos användaren.



En interaktiv operaupplevelse
- att väcka nyfikenhet och intresse med digitalt audiovisuellt berättande

11

Precis som vita och tomma ytor spelar en avgörande roll inom grafisk design kan
tystnaden spela en avgörande roll vid ljuddesign för digitala media (Barfield, 2004).

2.2.2 Påverka med bild

En bild med syfte att väcka uppmärksamhet och påverka måste enligt Bergström (2001)
attrahera betraktaren. Detta gör man enligt Waern et al (2004) och Bergström (2001)
genom att arbeta med komposition, motiv, vinklar och färger3. Vad en bild föreställer
och vad bilden säger till betraktaren är ibland två skilda saker. Dock påpekar Waern et
al (2004) att psykologin och konstvetenskapen använder för att beskriva betraktarens
upplevelse av en bild, härstammar båda från samma grundord, nämligen varseblivning.
Psykologins ord är perception (lat. för varseblivning, föreställning) och det
konstvetenskapliga ordet är estetik (grek. för varseblivning, förnimmelse).

En viktig faktor inom gestaltpsykologin är att sammanhanget bilden befinner sig i
påverkar hur vi avläser den. Med lärdom av de observationer som gjorts inom
gestaltpsykologin kan man, som Waern et al (2004) påpekar skapa bilder som kan ses
och tolkas på olika sätt beroende på sammanhanget.

2.2.2.1 Estetik

Enligt Bertelsen & Pold (2004) kan estetik grovt delas in i klassisk och modern. Från
antiken fram till modern tid dominerades estetiken av normativa regler och riktlinjer om
hur man skulle skapa vackra, harmoniska och passande konstverk. Under 1750-talet
utvecklades estetikens teorier om perception, estetiskt omdöme och konst. På senare år
har dessa utvidgats till att inkludera teorier om representation, sinnesperception,
upplevelse och modern kultur.

År 1982 sammanfattade Monroe Beardsley vad som skrivits tidigare om det som
karaktäriserar den estetiska upplevelsen:

1. Betraktaren fäster villigt uppmärksamheten på objektet under en längre tid.

2. Betraktaren känner sig fri och harmonisk.

3. Betraktaren får en känsla som är frigjord från verkligheten.

4. Betraktaren vill gärna själv utforska objektet.

5. Betraktaren känner en slags helhet mellan sig själv och objektet.

(Waern et al 2004)

Punkt ett behöver alltid vara med, men bara tre av punkterna två-fem, för att Beardsley
skall karaktärisera en upplevelse som estetisk. Waern et Al (2004) hävdar att man inom
informationsdesign framförallt poängterar punkterna ett, tre och fyra. Traditionella

                                                  
3 Mer om detta i Bergström, B. (2001) Effektiv visuell kommunikation. Carlsson Bokförlag, Stockholm.
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informationsbilder syftar oftast på att uppnå tydliga mål och ha en tydlig struktur, vara
relevant, läsbart samt ha korrekt innehåll och språkliga och tekniska kvalitéer.
Författarna påpekar dock att estetiska drag kan öka värdet av ett informationsmaterial.
Som exempel visar de på att vi kan tycka om en bild som kanske inte är vacker i sig,
men den kan ha ett estetiskt värde i vad den säger oss.

2.2.2.2 Semiotik

Inom semiotiken ses bilder som tecken eller symboler (Bergström, 2001). Tecken är en
kommunikationsform som är vanlig i vår vardag och när bilder ses som tecken behöver
de tolkas på något sätt. Hur ett tecken eller en bild tolkas beror enligt Waern et al (2004)
på sammanhanget man ser dem i. Vid människa-datorinteraktion anser Laurel (1991) att
grafiska symboler och tecken, icke-verbala ljud eller animerade sekvenser, kan ersätta
ord.

2.2.3 Interaktion och estetik

Enligt Petersen et al (2004) finns det många som försöker finna nya sätt att se på
interaktiva system och bland dem har man kunnat urskilja en uppsättning av perspektiv.
Två av dessa är:

• De som känt att det behövs något annat bortom ideal om effektivitet och transparens,
något som tar med känslor, attraktion och effekter som designen ger.

• De som pekar specifikt på att estetik är ett område där man kan leta efter nya ideal
för att designa interaktivare system.

Bertelsen & Pold (2004) anser att estetik skulle kunna bli ett nytt koncept inom
människa-datorinteraktion, där man kan ta sig an teorier om representation, upplevelse
och känsloperception. Petersen et al (2004) fokuserar på estetisk interaktion (eng.
aesthetic interaction), främst med en inriktning mot interaktiva fysiska miljöer (eng.
interactive spaces). Inom människa-datorinteraktion har det genom åren funnits fyra
tydliga perspektiv som används för att väcka nya designidéer; system, verktyg,
dialogpartner och media4. Författarna anser att det saknas ett perspektiv som fokuserar
på experimentella aspekter av interaktiva system och har därför lagt till estetisk
upplevelse som ett femte perspektiv. Det handlar om att sporra fantasi och nyfikenhet,
väcka tankar och uppmana människor att tänka annorlunda angående interaktiva system,
vad de gör och hur de kan användas annorlunda för att uppnå olika mål. Genom att
fokusera på fängslande och ibland tvetydiga aspekter strävar man efter att uppmuntra
användaren till att utforska och på ett lekfullt sätt använda systemet. Det finns inte något
rätt sätt att förstå och använda systemet utan istället uppmanar man användaren till att
improvisera och känna en frihet. Petersen et al (2004) plockar fram två punkter som
utmärker deras femte perspektiv gentemot de fyra andra. Det första är att estetisk
                                                  
4 Läs mer om de fyra perspektiven i Bødker, S. & Kammersgaard, J. (1984) Interaktionsbegreber, internt
arbejdsnotat, version 2.
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interaktion är tänkt att skapa involvering, upplevelse, överraskning och möjlighet att
göra oförutsägbara upptäckter genom interaktionen. Det andra är att estetisk Interaktion
förespråkar både kroppslig upplevelse och symboliska representationer när man
interagerar med system. De betonar vikten av en aktiv engagerad användare med både
kognitiva färdigheter, känslomässiga värden och kroppsliga förmågor.

2.3 Interaktivitet
Termen interaktivitet har använts flitigt i olika sammanhang vilket kan vara förvirrande.
Enligt Miller (2004) finns det två sätt att relatera till innehåll. Det första är att man
interaktivt tar del av det och det andra är att passivt inte gör något annat än lyssna, titta
eller läsa. Meadows (2003), Miller (2004) och Molin (2002) påpekar att interaktivitet är
en ömsesidig samverkan mellan människan och innehållet, en typ av dialog. En
användare som upplever innehållet som interaktivt är direkt involverad i materialet och
blir en deltagare. Människan bör inte ha full kontroll över innehållet, utan det är bättre
om det finns en balans av kontrollen mellan människan och innehållet.

Interaktivitet är enligt Molin (2002) en av de mest utmärkande egenskaperna för
multimedia. Miller (2004) anser att digitala media utan interaktivitet endast skulle vara
en digitaliserad kopia av traditionella media. Alltså är det interaktiviteten som skiljer
digitala media från traditionellt historieberättande och underhållande media så som
böcker, film och television.

En viktig aspekt rörande interaktivitet är enligt Meadows (2004) och Molin (2002) att
den tillåter användaren att göra olika val. Ju fler valmöjligheter desto högre är
interaktiviteten. Tiden är på flera sätt en annan viktig faktor rörande interaktivitet,
exempelvis den tid som passerar mellan olika händelser i interaktionen mellan
användare och gränssnitt. Det kan även vara hur länge man får vänta tills en ny
interaktion med datorn är möjlig.

Enligt Laurel (1991) karaktäriseras interaktivitet delvis av tre variabler:

• Frekvens – hur ofta sker interaktion

• Omfattning, variation – hur många val som finns tillgängliga

• Betydelse – hur mycket de olika valen verkligen påverkade innehållet

Utöver dessa tre variabler är det väldigt viktigt om användaren själv anser sig interagera
eller inte. Ett gränssnitt som visar något främmande och annorlunda, exempelvis
månens yta, kan enligt Laurel (1991) uppfattas som interaktivt trots att man inte kan
göra något mer än gå omkring på ytan. Motsatt kan ett datorspel som saknar någon
vanlig funktion ge användaren känslan av att det inte är interaktivt alls. Upplevelsen av
interaktion beror på sammanhanget, exempelvis är det tät koppling mellan kinestetisk
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input och visuell respons. Detta innebär att då användaren trycker på någon tangent,
musen eller liknande så bör feedback ges genom att det händer något på skärmen.

Interaktivitet kan liksom andra former av kommunikationskonst presenteras genom ett
antal principer som vägleder till kvalité och djup. Om dessa principer övervägs i
utvecklingsprocessen kan man förbättra kvalitén av designen. Meadows (2003) anger
följande tre principer för interaktivitet:

• Input/Output

Input ska skapa output och tvärtom. Interaktivitetens kvalité definieras av möjligheten
att lägga till information. Exempelvis ska responstiden mellan input och output vara
tillräckligt snabb för att användaren ska få en klar känsla av vilken effekt förändringen
ger, dessutom bör det finnas en möjlighet att styra inputen. Input ska främja mer input,
vilket bör ge användaren nya möjligheter. Om det här sker så smalnar linjen mellan
stimulans och respons.

• Inside/Outside (inuti/utanför)

Interaktivitet ”inside the skull” och ”outside the skull” syftar enligt Meadows (2003) på
en relation mellan två olika sorters interaktion och att det ska finnas en dialog mellan de
interna och externa världarna. Interaktivitet ”inside the skull” är en process där
användarens fantasivärld och drömmar sätts i samband med det som användaren redan
vet. Interaktivitet ”outside the skull” är baserad på våra upplevelser som grundas i
empiri eller erfarenheter. Det kan röra sig om grafiken i ett spel, den haptiska responsen
från en spelkontroll eller skillnader i färgnyanser. Alla dessa är en form av kraft, inte
konst.

Bild 1. Inuti och utanför användaren. (Meadows, 2003)

• Opened/Closed (öppen/sluten)

Slutna gränssnitt uppfattas som tråkiga medan öppna är mer komplicerade, mindre
förutsägbara och har något att ge tillbaka. Meadows (2003) liknar det vid att om man
knuffar till en tegelsten så flyttas den, vilket är den respons man väntat sig. Knuffar man
däremot en människa så blir interaktionen mer intensiv än med tegelstenen, vilket beror
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på att människan är självständig och oförutsägbar. Människan kan då liknas vid ett
öppet gränssnitt och tegelstenen som endast flyttar på sig, ett slutet gränssnitt.

Meadows (2003) tar även upp fyra steg för interaktivitet. Dessa steg är inte som
principerna vi tog upp tidigare, som är till för att guida utvecklingen. Stegen är ett
hjälpmedel för att utvärdera resultatet av det man utvecklat. Interaktivitet bör vara
fascinerande och fängslande, så att användarna dras in i en process som för dem djupare
och djupare. Interaktivitet kan brytas ner i följande fyra steg som, om
interaktionsdesignen är välgjord, kan höja intresset för mer interaktion.

1. Observation: Användaren gör en bedömning.

I alla gränssnitt bör det förekomma någon form av bekantskap. Därefter identifierar
man de val som finns, exempelvis knappar, spakar eller trappor. Användaren kan
ställa sig frågor som: Ska jag röra mig eller ska omgivningen göra det? Representerar
bilder och texter någon slags kod? Vad är möjligt?

2. Utforskning: Användaren gör någonting.

Användaren upptäcker vad hon kan göra och inte göra, hon sträcker ut handen och
märker att hon kan göra ändringar. Detta är en process av oavsiktligt upptäckande,
inte medveten förändring.

3. Modifiering: Användaren ändrar gränssnittet/systemet.

Användaren har tagit steget från oavsiktligt upptäckande till medveten förändring.
Användaren känner till åtminstone några av sina möjligheter och använder dem med
avsikt att förändra systemet.

4. Ömsesidig förändring: Gränssnittet/systemet försöker förändra användaren.

Om gränssnittet är interaktivt och användaren är engagerad så ändras användarens
handlingar.  Eftersom det är en ömsesidig förändring är det ett av de främsta stegen
för hög interaktivitet och interaktion. Utan ömsesidig förändring så kan gränssnittet
lika gärna vara en tegelsten istället för en person som har möjligheten att vara
oförutsägbar och interaktiv. Därefter gör användaren en ny bedömning och hamnar på
steg 1 igen. (Meadows, 2003)

2.4 Digitalt berättande
Berättande och kunskapsförmedling har alltid funnits, men i varierande former.
Gärdenfors (1999) beskriver företeelsen ”att berätta” just som ett sätt att förmedla
kunskap. Det första sätt vi människor uttryckte oss på var enligt Gärdenfors (1999) och
Miller (2004) med dans, mimande och berättelser runt lägerelden, vilket vi började med
för 1,5 miljoner år sedan. Muntligt berättande var under lång tid så viktigt att det fanns
folk som hade det som yrke. Enligt McLellan (2000) är det lättare att minnas saker som
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berättats genom en historia. Det ligger i människans natur att höra, minnas och berätta
berättelser. Många ser berättelser som en central del i design av upplevelser.

Alla historier präglas av berättarens perspektiv och uppfattningar. Varje gång någon
berättar något, lyssnar vi till den personens specifika perspektiv av vad som upplevts
eller tänkts, och den personliga synvinkel som han eller hon tar med i historien är den
delen som är intressant. (Meadows 2003)

Enligt Gärdenfors (1999) är det fullt möjligt att berätta en historia med enbart bilder. De
allra första ickeverbala berättelserna, är bilder i form av exempelvis grottmålningar.
Med film kan man ge betraktaren en stor närvarokänsla och man kan presentera en
berättelse visuellt och dynamiskt med bland annat vinkelbyten och närbilder som aldrig
kan åstadkommas med till exempel teater. I interaktiva media kan designern enligt
Laurel (1991) välja att inte ha med några ord alls, utan bygga upp sin berättelse på
enbart bilder och ljud.

Det berättande vi ser idag är enligt Gärdenfors (1999) till stor del är statiskt, i likhet
med hur filmen såg ut när den kom i början av 1900-talet. Han påpekar att vi har
tekniken, men att det ännu inte har utforskats riktigt hur man kan kombinera den med
traditionell berättarteknik för att nå ut till en bredare publik. Murray skrev 1999 att
datorer är nästa stora medium för berättande, då man får möjlighet att berätta historier
ur olika synvinklar. På detta sätt får betraktaren en mer aktiv roll och användarna kan
själva bestämma hur de vill ha en historia organiserad genom att klicka och interagera
med olika objekt.

Enligt Gärdenfors (1999) har människan föreställningar om hur saker och ting bör vara.
En bok, ett teaterstycke eller ett presentationsmaterial förutsätter vi skall se ut och vara
uppbyggt på ett specifikt sätt. Författaren tycker därför att det är viktigt att ifrågasätta
gamla invanda mönster, gå utanför och hitta på något nytt. Gärdenfors (1999) påpekar
vikten av att de nya sätt att berätta som skapas bör ge utrymme för tolkning och fantasi.
Ett färdigt informationspaket lämnar inte mycket kvar för användaren att reflektera
över.

Murray (1999) antog för sex år sedan att datorer skulle bli nästa stora medium för
berättande, genom möjligheten att berätta historier ur olika synvinklar. På detta sätt ges
betraktaren en mer aktiv roll och användarna kan själva bestämma hur de vill ha en
historia organiserad genom att klicka och interagera med olika objekt. Detsamma
förutspådde Gärdefors (1999), men även att digitalt berättande skulle komma att förhöja
den rumsliga närvaron. Genom olika former av interaktivitet kan publiken själva gå in i
en historia flera gånger och genom att välja olika handlingar vid de olika tillfällena kan
man få en mycket djupare förståelse av en händelse eller ett problem än vad man hade
fått genom att läsa på ett traditionellt sätt. Språket som används i nya media kommer
enligt Gärdenfors (1999) att innehålla färre och mångtydigare ord, vilket innebär att vi
delvis kommer tillbaka till den muntliga berättelsekulturen.
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Det som berättas, men även strukturen på det som berättas, benämns enligt Meadows
(2003) som narrativ (eng. narrative). Om narrativet är visuellt, digitalt, ett traditionellt
skådespel eller ickelinjärt har enligt författaren ingen betydelse, utan det är berättelsen i
sin kontext som är det viktiga. Även Barfield (2004) definierar berättande/narrativ som
berättandet av en historia, men poängterar att det inte en historia förrän någon har hört
den. På så sätt blir berättandet en typ av kommunikation. Narrativ enligt Forlizzi & Ford
(2000) är upplevelser som har blivit formulerade i användarens huvud. Om en
användare interagerar med något så är det interaktionen ihop med kontext, tidigare
upplevelser och det nuvarande känslotillståndet som gör en unik subjektiv historia.
Bordwell & Thompson (2004) beskriver narrativ (eng. narrative) som ett grundläggande
sätt för människan att förstå omvärlden genom en kedja av händelser, sammankopplade
av orsak och verkan som tar plats i tid och rum. Denna kedja bildar en berättelse, som
vanligtvis är linjär med en början, en mitt och ett slut. Ibland kan det förekomma
parallella eller okronologiska handlingar.

Budd & Leo (2003) framhåller precis som Gärdenfors (1999) att kombinationen av
narrativ med styrkan i digitala media resulterar i en större och mer interaktiv upplevelse.
Barfield (2004) menar att det var inom speldesign som de första stegen mot en mix
mellan berättande och interaktion togs. Inom spelutveckling har man lärt sig mycket
från filmindustrin om hur man ska berätta en historia för att användaren/publiken ska
känna liknande känslor som när han ser en riktigt bra film, nämligen att han har kontroll
över situationen och vill fortsätta spela. Vidare påpekar Miller (2004) att då man
studerar traditionellt historieberättande ser man att ett visst mått av humor ofta använts
för film och television, vilket författaren även anser kan fungera bra i nya media för att
göra produktionen mer tilltalande.

Drama är en speciell form av berättande (eng. storytelling) och enligt Laurel (1991) var
förhistoriska myter grunden till de första teaterpjäserna som sattes upp i antika
Grekland. Laurel (1991) beskriver hur den store tänkaren Aristoteles studerade denna
teater mycket noggrant. Bland annat kom han enligt författaren fram till hur man skapar
dramatiska strukturer, får starka reaktioner från publiken och hur man bygger
karaktärer. Dessa erfarenheter har inte bara använts inom teaterns värld utan de har
också, som Miller (2004) påpekar, använts inom televisionen, film och numera också
inom interaktivt berättande. Teatern kan också enligt Laurel (1991) och McLellan
(2000) ses som en inspirationskälla för upplevelsedesign och interaktiva berättelser.
Gärdenfors (1999) framhåller att teater kombinerar det muntliga berättandet med det
kroppsliga mimandet vilket gör berättelsen ännu mer uttrycksfull. Mycket av magin i en
teaterföreställning skapas enligt Laurel (1991) och McLellan (2000) av publiken. Det
som börjar med en uppsättning av ljus, färg, scenerier och skådespelare, och fulländas
av responsen från publiken.

Enligt Murtaugh (1996) skiljer sig narrativ i interaktiva berättelser från det narrativ som
ofta används i film och drama, med anslag, konflikt, och ”slut”. Denna uppbyggnad är
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linjär och beskriver en rörelse framåt mot ett mål, det är denna modell som kallas
aristotelisk och refererar tillbaka till de antika dramernas uppbyggnad. Miller (2004)
anser att drivkraften för användaren i de flesta interaktiva produktioner är att uppnå ett
mål och ju klarare det finns desto mer dramatisk blir berättelsen. Utan ett mål upplevs
historian ofta tunn och platt. Murtaugh (1996) menar istället att de berättarelement man
arbetar med i interaktiva medier är annorlunda, främst genom att man inom digitalt
berättande sällan arbetar med den linjära rörelsen framåt som metod. Enligt Bordwell &
Thompson (2004) är det vanligt att skilja på enkel- och multilinjära berättelser.
Enkellinjärt berättande följer en enda väg genom historien (ev. bundet till en
huvudkaraktär) medan det multilinjära berättandet innehåller flera olika historier som
knyts ihop. Slutet på en berättelse kan enligt Bordwell & Thompson (2004) vara stängt
eller öppet, beroende på om alla berättelsens trådar knyts ihop i slutet eller om de
lämnas öppna.

2.5 Gränssnitt
Enligt McLellan (2000) är det viktigt att designa gränssnitt så att de är lätta att använda,
tillfredställande och ger en engagerande upplevelse. Man förser användarna med
positiva, minnesvärda upplevelser genom gränssnittet, interaktionen och feedbacken.
Man bör också tänka på att även det gränssnitt som man möter innan huvudinnehållet
presenteras, exempelvis en förtext, designas med tanke på upplevelse för att ge ett
enhetligt utseende.

Meadows (2003) menar att de grundläggande byggstenarna i gränssnittsdesign är
symboler, tecken, metaforer och koder. Det är samma verktyg som en författare
använder.

Det finns stora likheter mellan en person som skapar grafiska gränssnitt och en
scenograf på en teater, då båda skapar miljöer och objekt som ger kontext åt aktiviteter.
Scenografen skapar rekvisita och kulisser. Funktionen hos dessa objekt designas också,
dörrar görs så de går att öppna och möbler skapas så de ska gå sönder vid ett slagsmål.
Med färg, intensitet och riktning i ljusdesignen kan scenografen leda betraktaren mot
specifika händelser. Vid både ljusdesign och scenografi används skuggor, färger,
texturer och stil för att ge olika känslor som tid, atmosfär, årstid och stämning.
Metaforer används också för att skapa både verkliga och overkliga objekt och miljöer.
Likaså när man skapar gränssnitt har den grafiska designern rollen av att skapa objekt
och miljöer med hjälp av skuggor, färger, intensitet, texturer och stil. Objekten får också
i gränssnitt, likt teatern, en specifik funktion. De representationer av världar som skapas
är i scendesigners fall en del av den spelade pjäsen, likaså är den grafiska designerns
arbete en viktig del i gränssnittet i sin helhet. (Laurel, 2001)

Avgränsar och döljer man delar i ett gränssnitt så skapas förutsättningar att upptäcka
och utforska. Om inget är dolt finns det inget att upptäcka menar Meadows (2003). I
barnspel ser man mycket av detta och processen att hitta blir i sig väldigt interaktiv.
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Man kan använda sig av avgränsningar i skapandet av digitala media, precis som en
författare använder punkter, komman, stycken eller själva orden. För att sedan binda
samman de avgränsade delarna så att användaren får en förståelse om vart den kan ta sig
härnäst, kan man använda sig av visuella ledtrådar så som animationer, skyltar
(exempelvis ”exit”), en karaktär eller varför inte fotsteg utmed en stig. Finns inte dessa
visuella ledtrådar blir interaktiviteten utforskande snarare än narrativ.

2.5.1 Transparenta gränssnitt

Ju mindre betraktaren är medveten om tekniken bakom interaktiva media, desto lättare
är det att enligt Murray (1999) få betraktaren intresserad och engagerad. I
gränssnittsdesignen för interaktiva media är det centralt att sträva efter ett transparent
gränssnitt, som tar bort de eventuella hinder som hade funnits och istället sätter
användaren i direkt relation med innehållet. Murray (1999) skriver vidare att då den
digitala världen blir allt mer uttrycksfull så vänjer vi oss vid att leva i en fantasivärld. Vi
kommer till en punkt då vi ser igenom ett medium istället för på det. Vi bryr oss inte om
det är ett fotografi eller en datorgjord bild vi ser. Vi kan istället försvinna in i det som
berättas. Laurel (1991) gör en liknelse med teatern, där man som publik inte lägger
märke till den bakomliggande tekniken (om den fungerar). Likaså kan man se
datoranvändaren som en teaterpublik som inte lägger märke till tekniken om gränssnittet
fungerar. Bolter & Grusin (2001) talar om vad de på engelska beskriver som ”the
interfaceless interface” med vilket de menar att användaren skall kunna interagera
naturligt i en värld där det inte förekommer några knappar, fönster, scrollister eller ens
ikoner

2.5.2 Perspektiv

Perspektiv kan enligt Meadows (2003) delas in i dimensionella och emotionella
perspektiv. Det dimensionella perspektivet är hur vi ser något visuellt och det
emotionella perspektivet är hur vi kognitivt uppfattar något. När man tittar ner för en
gata så upptäcker man att alla tak på byggnaderna är vinklade mot en viss punkt i
horisonten, där allt verkar mötas. Den här brytningspunkten identifierar var man står,
det är här ditt dimensionella perspektiv slutar. Om man tittar på en målning så sätts man
som betraktare i det dimensionella perspektiv som konstnären hade när målningen
gjordes. Dimensionella perspektiv kan också ses som att se på en sak med olika
synvinkel (eng. point of view). (Meadows 2003, Murray 1999 och Waern et Al 2004)

Både Meadows (2003) och Laurel (1991) beskriver hur man kan påverka betraktarens
emotionella perspektiv genom att sätta åskådaren i ett nytt dimensionellt perspektiv.
Byts synvinkel utifrån vilken en bild ses, förändas också de tankar och associationer
betraktaren får. Att ändra åskådarnas dimensionella perspektiv är något vi ser i de flesta
former av bildpresentationer. Ser man till exempel en karaktär porträtterad ur ett lägre
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dimensionellt perspektiv så uppfattar man karaktären som viktig eller dominant ur ett
emotionellt perspektiv.

2.5.3 Rumslighet

Bilder är i grund och botten en plan yta oavsett om de är skapade med dator, kamera,
videokamera eller annan utrustning för avbildning, menar Boyd Davis (2004). Olika
former av media så som film och böcker kan enligt Murray (1999) visa rumslighet med
antingen ord eller bilder. Däremot är det bara nya media eller interaktiva media som kan
ge en känsla av rumslighet som användaren kan navigera i. En dator har tack vare
möjligheten till interaktion förmågan att ge oss en rumslig känsla samtidigt som vi kan
navigera i denna. Man får en känsla av att förflytta sig från ett ställe till ett annat i
rummet tack vare att man ser att den input man ger påverkar innehållet.

Det finns enligt Boyd Davis (2004) tecken inom flera media på att man arbetar för att
integrera berättandet i rummet. För att skapa rumslighet med bilder kan man använda
sig av perspektiv. Perspektiv är också, som Meadows (2003) påpekar en avgörande
egenskap för narrativ.

Människan har länge strävat efter att kunna avbilda världen med så stor realism som
möjligt (Bolter & Grusin, 2000).  Kunskapen om perspektiv gjorde enligt Meadows
(2003) det möjligt att på ett helt nytt sätt avbilda saker så som de verkligen såg ut. Dock
manipulerade många målare under renässansen perspektiven för att uppnå dramatiska
effekter. När sedan fotografikonsten kom ansågs detta som det perfekta sättet att radera
gränsen mellan verklighet och fiktion. Med datorns hjälp och kunskaperna om
perspektiv kan man enligt Heeter (2000) skapa helt nya miljöer som inte existerar i
verkligheten och på så vis uppleva platser som vi inte besökt tidigare.

De flesta designers inom digitala upplevelser drömmer enligt Shedroff (2001) om att
skapa en upplevelse så lik verkligheten som möjligt. Det vanligaste sättet att försöka
uppnå detta är med hjälp av virtual reality-relaterade teknologier. Det skaparna av dessa
miljöer ofta missar är enligt författaren att människan har en så bestämd uppfattning om
verkligheten att den är i stort sett omöjlig att återskapa digitalt. Med detta i åtanke är det
oftast bättre att satsa på att skapa en upplevelse som inte finns i den ”riktiga”
verkligheten. På så vis uppryms våra sinnen av en helt ny känsla. Detta kan leda till att
vi glömmer att vi inte är i vår riktiga verklighet genom att man inte kan jämföra
upplevelsen med något man tidigare upplevt.

3 Beskrivning av prototyp
Vi har gjort en prototyp till en multimediepresentation för Operaverkstan, en del av
Malmö Opera som riktar sig mot barn och ungdomar. Prototypen utvecklades mellan
januari och mars 2005, innan denna uppsats påbörjades. Dess utformning och
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grundtankar stämmer överens på flera punkter med de teorier vi gått igenom ovan.
Därför har prototypen används som grund för en undersökning i detta arbete. Detta för
att testa vissa teorier men även för att få input till designprinciperna från ett annat håll.

Multimediepresentationen ska enligt överenskommelser med Operaverkstan, fungera
som ett komplement till skriftlig information som skickas ut till lärare, kulturmänniskor,
politiker osv. Då presentationen saknar vägledande text, kommunicerar i stället ljud och
bild en känsla för opera samt företagets verksamhet. Tillsammans med Operaverkstan
har vi kommit överens om att främst presentera material från tre av deras uppsättningar.
Enligt önskemål fick gärna presentationen vara lite galen och det ska synas att
Operaverkstan arbetar för barn och ungdomar i utformningen. Målgruppen är vuxna, då
det är de som beslutar om pengar ska beviljas till barn och ungdomars eventuella
operabesök. Tanken är också att läraren ska kunna visa prototypen för eleverna eller låta
dem testa den själva.

När vi började utveckla prototypen specificerade vi tre för oss viktiga ord, som vi sedan
använde som riktlinjer under designprocessen:

• Interaktiv: Användaren ska inte sitta passivt och ta emot allt som prototypen
innehåller, utan måste själv delta för att styra vägen igenom prototypen.

• Rumslig: Med det här menar vi att utformningen inte ska vara uppbyggd som en
tidning eller en traditionell webbsida utan mer som en egen värld. Man bör känna att
man är på en plats/scen och inte att man bara ser ett dokument. Om platsen är verklig
eller fantasifull spelar ingen roll. Det betyder inte heller att man behöver kunna röra
sig mycket, utan man kan stå still i världen.

• Audiovisuell: Detta hör lite ihop med rumsligheten ovan. Eftersom det ska vara en
”värld” så ska prototypen främst vara uppbyggd av bilder och ljud. Detta även för att
vi vill att användaren ska få en upplevelse och skapa sin egen uppfattning, vilket vi
tror är svårt med texter. I teorin påpekar bland andra Waern et al (2004) och Dykhoff
(2002) att man kan kommunicera med bild och ljud för att väcka associationer,
känslor och ge utrymme för egna tolkningar. Text kan förekomma i prototypen men
då främst så det naturligt passar in i världen.

Med dessa ord som utgångspunkt så började framtagningen av prototypen. Ett annat
ledord som senare dök upp var scener. Det var både våra tidigare ledord och opera som
fick oss att tänka i scener när vi tog fram våran presentation. Prototypen är uppbyggd av
fem scener som knyts samman med övergångar mellan scenerna.
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Bild 2
Figur 2. Flödesschema prototyp. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

Varje scen är uppbyggd som en egen miljö där interaktionsobjekten är intrigerade i
miljön. I samtliga scener interagerar man med objekten genom att klicka med
muspekaren på dem om inte annat anges i beskrivningen nedan. När användaren för
musen över ett objekt som går att interagera med ändras pekaren från pil till finger, men
undantag kan förekomma. Vissa scener kretsar kring någon av operaverkstans
uppsättningar och andra kring teman som är vanliga i operor. Tanken är att användaren
själv får utforska dessa scener/miljöer och få se bilder och ljud som kan kopplas till
operaverkstan och dess verksamhet. För att Beroende på hur och i vilken ordning
användaren interagerar så hoppas vi att de skapar sig en egen uppfattning om opera och
operaverkstan.

Besök http://www.ceciliahillman.com/opera/opera.htm för att se och testa prototypen.

Nedan beskrivs vår prototyp med ord och bild..

3.1 Scen 1, Operadisco
Denna scen består av två delar, ”scenen” och ”discot”. Temat är ensamhet för den första
delen och gemensamhet för den andra delen.

Scenen

Figur 3. Scen 1, "Scenen.

En ensam karaktär sitter på en mörk och tom scen. En spotlight blinkar längst upp, i
mitten av programfönstret. Klickar användaren på spotlighten tänds denna och
karaktären på scenen lyses upp och blir klickbar. Klickar användaren sedan på denna



En interaktiv operaupplevelse
- att väcka nyfikenhet och intresse med digitalt audiovisuellt berättande

23

kommer det ned ett rep på högersidan i programfönstret. För man musen över repet blir
pilen till en öppen hand och om man klickar stängs handen. Det är tänkt att man skall
dra repet nedåt men det går dock att bara klicka på det. Efter det att användaren dragit i
eller klickat på repet så visas en kort animerad sekvens och nästa del, ”discot” visas.

Discot

Figur 4. Scen 1, Operadiscot.

Här får man höra operaljud hopmixat med disco samtidigt som spotlights blinkar och
bilder från olika operauppsättningar visas på storbildskärmen i bakgrunden. Tre
klickbara karaktärer står på dansgolvet. Var och en av dessa har ett eget ljud som
feedback vid interaktion från användaren. Vägen vidare till scen 2 är den gröna
exitskylten på väggen i bakgrunden, denna blir klickbar efter minst 3 klick på
karaktärerna i discot.

Övergången till scen 2

En scenarbetare skjuter ut scen 1 åt vänster och drar sedan in scen 2 från samma håll.

3.2 Scen 2, Stadsmusikanterna

Figur 5. Scen 2, Stadsmusikanterna.

Denna scen presenterar barnoperan Stadsmusikanterna och utspelar sig i en stadsmiljö
som skall kännas lite som teaterkulisser. Det finns två lägen för scenen, upplyst eller
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nersläckt. Bakgrundsljudet är från början åt det dystra och sobra hållet, men om scenen
är i det upplysta läget växlas bakgrundsljudet till en gladare sång. Båda sångerna är
hämtade från Stadsmusikanterna.

De objekt som finns att interagera med för användaren är olika karaktärer från
uppsättningen, tidningsklipp, en affisch, musikinstrument, en dörr, en tecknad hatt samt
en lampa. Samtliga interaktionsbara objekt är statiska med undantag av lampan som
blinkar med jämna mellanrum. Lampan är länken mellan scenens två lägen, ljus och
mörker. Vid interaktion med objekten i scenen spelas också olika ljud från
uppsättningen, respektive musikinstrumentljud. Tidningsklippen är speciella beträffande
interaktion och feedback. Dessa är inte klickbara utan de förstoras då muspekaren är
över dem och de förminskas när pekaren lämnar dem. I övrigt så visas stillbilder från
föreställningen i ett bildspel på en tegelvägg i bakgrunden, som inte är klickbart.

För att ta sig vidare till scen 3 måste användaren ha klickat på minst fem objekt i
scenen. När detta har skett byter dörren i bakgrunden färg från originalfärg till rött,
samtidigt som den blir klickbar.

Övergången till scen 3

Den röda dörren zoomas in och efter det övergår bilden till scen 3.

3.3 Scen 3, Moral och omoral
Denna scen består av tre delar, ”moral”, ”skyltfönstret” och ”omoral”. Temat i scenen är
moral och omoral. Hela scenen utspelar sig i stadsmiljö.

Moral

Figur 6. Scen 3, "moral".

I bakgrunden hör man bilar och människor, helt enkelt liv och rörelse. Framför sig ser
användaren en husvägg med följande interaktionsbara objekt: En logotyp, en sko, ett
skyltfönster, en skylt med djävulen porträtterad på samt en affisch inne i ett av dörrarnas
fönster. När användaren klickar på dessa objekt spelas olika ljudeffekter upp. I denna
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scen är ljudeffekterna mest generella och inte lika hårt kopplade till opera som i de
tidigare scenerna. Klickar användaren på skon så förvandlas denna till en bänk med ett
kärlekspar, klickar man på paret släcks övriga scenen ner och en spotlight kommer in
från ovan och lyser upp paret. Inte nog med spotlighten, utan paret börjar också sjunga
samtidigt som tecknade hjärtan animeras. För att återgå till dagsljus ska man klicka på
spotlighten.

Klickar användaren på skyltfönstret zoomas detta in och man befinner sig då i
”skyltfönster”-läget.

Skylten med djävulen leder till en animerad sekvens där allt blir svart och djävulen
förstoras, samtidigt som ett lite skrämmande ljud spelas. Efter animationen befinner sig
användaren i ”omoral”-delen.

Skyltfönstret

Här visas arbetet med hur kostymskisser blir de verkliga scenkläderna. Användaren har
möjlighet att se 3 olika exempel. Ringen längst ned till höger leder tillbaka till ”moral”-
delen.

Omoral

Figur 7. Scen 3 "omoral".

Denna del är tänkt att symbolisera omoral och synd. De objekt som finns att interagera
med är: hjärtat, affischen samt silhuetterna av människor i skyltfönstret. Hjärtat leder
tillbaka till ”moral”-delen, affischen leder till nästa scen och slutligen silhuetterna gör
att en vissling spelas upp ifall man klickar på dem.
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3.4 Scen 4, Varité

Figur 8. Scen 4, Varité.

Denna scen presenterar barnoperan Varieté. Scenen utspelas på ett nöjesfält.
Scenografin är tänkt att ge en viss återkoppling till Malmö genom att vissa objekt är
från Malmö Folkets Park och att Turning Torso rör sig upp och ned i bakgrunden.  När
man kommer till denna scen hör man ett fräsande och ljudet av en sprayburk som
skakas. Dessa ljud kommer från ett skakande hus, där man kan köpa popcorn och en
skakande sprayburk som står framför biljettkassan. Båda dessa objekt gör att interagera
med. Dessutom finns interaktionsmöjligheter med en affisch, luckan på biljettkassan,
cirkustältet, karaktärerna längst till vänster, en filmduk och en skata som flyger in i bild
efter cirka 20 sekunder. Skatan är det objekt som leder vidare till nästa scen.

Feedbacken om användaren klickar på något objekt i denna scen är mer visuell än i
övriga scener. Sprayburken kan man till exempel dra och prova spraya med på olika
ställen. Hittar man rätt sprayar man fram graffiti på tegelmuren. Likaså filmduken kan
man dra fram eller dra tillbaka till den position man önskar.

Övergången till scen 5

Skatan zoomas in tills programfönstret är helt svart, därefter får man se skatan flyga
genom moln med ouvertyren från den tjuvaktiga skatan ljudandes. Slutligen i ytterligare
en bild landar skatan på en bänk. Här måste användaren klicka på skatan för att komma
till scen 5.
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3.5 Scen 5, Kärlek och hat

Figur 9. Scen 5, Kärlek och hat.

Temat i denna scen är kärlek och hat vilket illustreras i form av symboler och bilder
som kan associeras till de orden. Även denna scen utspelas i stadsmiljö med
bakgrundsljud i form av liv och rörelse. De objekt användaren kan interagera med är
olika karaktärer, graffitin och djävulen på väggen, skatan på bänken, hjärtat i
pratbubblan vid den tecknade flickan, hjärtat i fönstret samt den cigarrökande mannen i
fönstret. Alla objekt är statiska men feedbacken är i denna scen ofta både visuell och i
form av att ett ljud spelas. De två bråkande männen i förgrunden ger båda varsitt ljud
som feedback. Klickar användaren på mannen till vänster hörs en hårdrocksslinga och
vid interaktion med mannen till höger hörs ett klassiskt ”operaskrik”.

För att ta sig vidare till slutet måste användaren ha klickat på det lilla hjärtat vid flickan,
love-graffitin eller det kinesiska tecknet på dörren och därefter på guldhjärtat. Om så är
fallet startar en sista animation. Det dansande paret på vänstersidan rör sig över skärmen
samtidigt som bruden till höger rör sig mot mitten av programfönstret. En kniv kommer
fram och denna träffar bruden, rött blod börjar fylla programfönstret. Blodet får efter en
stund formen av ett stort hjärta, efter detta omformas det igen till att tillslut täcka hela
skärmen. Under denna tid från det att karaktärerna rör sig över skärmen och kniven
kommer fram hörs dramatisk operamusik.
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4 Metod
Nedan beskrivs den metodik vi använt oss av vid användarundersökning. Detta kapitel
innehåller också en redogörelse för hur vi tagit fram vår metod för att mäta
engagemang och känslor.

4.1 Metodval - Övergripande angreppssätt
Prototypen för Operaverkstan är uppbyggd utefter principen att text inte behöver finnas
med som informationsbärare och att bilder och ljud tillsammans med interaktivitet ska
kunna tala för sig själv. Då vårt arbete kretsar kring prototypen, genomfördes en
undersökning på ett antal försökspersoner för att ta reda på hur den mottogs.
Undersökningen styrdes av vår problemformulering och målet var att vi ville få en
helhetsuppfattning om användarens upplevelser. Enligt Merriam (1994) är det svårt att
mäta osynlig information som har med känslor att göra. Kan man både psykologiskt och
bokstavligt komma nära det man ska studera har man enligt författaren möjlighet att ge
en objektiv, saklig och beskrivande bild av fenomenet. Genom en pilotstudie fick vi
idéer och input till hur vi sedan utformade undersökningen.

Vi utförde en kvalitativ undersökning i tre delar med en enkät i början, en intervju i
slutet och däremellan huvudmomentet som utgjordes av en observation. Under
observationerna studerade vi bland annat hur användaren interagerade med gränssnittet
och hur många gånger olika moment utfördes. Vi studerade också emotionella uttryck
hos användaren. Vi ville ta reda på om interaktionen följde något speciellt mönster samt
studera yttre sinnestecken. Dessutom ville vi övergripande studera hur användaren
reagerade på händelser i gränssnittet.

För att kunna dokumentera utfallet av observationerna använde vi oss av de två
observationsprotokoll vi skapade utefter de erfarenheter vi fick genom pilotstudien.

4.1.1 Pilotstudie

Eftersom det vi ville undersöka användarens reaktioner, vilket kan vara svårt att göra
utan tekniska hjälpmedel, beslöt vi oss för att utföra en pilotstudie för att få tankar och
idéer om utformningen. Pilotstudier i form av en ministudie kan enligt Holme &
Solvang (1997) vara bra att göra inför större studier, för att undersöka hur frågor och
uppgifter upplevs. Dessa görs med fördel av en liten användargrupp. Vi ville undersöka
om det gick att få en uppfattning om hur användarna upplevde presentationen av
Operaverkstan genom att ställa ett antal frågor efter de tagit del av presentationen. Vi
ville även få en uppfattning om hur interaktionen fungerade för att upptäcka tydliga
hinder som skulle kunna störa det vi egentligen ville undersöka. Förutom detta ville vi
se om vi kunde få nya infallsvinklar till vår undersökningsmetod. Studien utfördes i
hemmiljö och försökspersonerna bestod av familjemedlemmar som inte tidigare tagit
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del av prototypen. Först gavs en muntlig förklaring till vad Operaverkstan gör samt vad
prototypen har för funktion. Under testet iakttog en observatör försökspersonerna och
skrev ner hur de interagerade i varje scen. Efter testet ställdes ett antal semistrukturerade
frågor.

De interaktionspunkter som försökspersonerna verkade uppleva som mer intressanta
eller spännande tryckte de på flera gånger. Detta tyckte vi var viktigt att analysera
närmare och beslutade därför att under de skarpa observationerna markera alla klick
som användaren gjorde, samt även försöka skriva ner om användaren förde muspekaren
över objekten utan att klicka på dem. Utifrån detta kom vi fram till att vi i de riktiga
testerna skulle använda oss av ett protokoll med skärmdumpar av scenerna där vi
markerade interaktionen.

Under pilotstudien gjordes iakttagelsen att försökspersonerna skiftade ansiktsuttryck
och kroppshållning under interaktionen med prototypen. De kunde skratta till, le, se
förvånade eller djupt koncentrerade ut och ibland lutade de sig närmare skärmen. Då
väcktes tankarna om att även studera dessa fenomen närmare för att på så sätt kunna
analysera försökspersonernas upplevelser. Utifrån detta kom vi fram till att vi i de
riktiga testerna skulle använda oss av ett protokoll där vi markerade ansiktsuttrycken.

4.2 Urval
Operaverkstan vill i första hand nå ut till lärare och informera dem om sin verksamhet.
Urvalskriterierna var därför lärare och lärarkandidater, då dessa kan ses som
representativa brukare av prototypen. Försöken ägde rum i början av maj, vilket var en
period då många skolor är upptagna med olika aktiviteter. Vi fick dock med kort varsel
löfte om att under en dag få vistas på Johannesbergsskolan i Göteborg och där utföra
våra undersökningar på tillgänglighetsbasis. Urvalet i gruppen blev slumpmässigt och
inget vi rådde över, vilket var positivt. Vår ambition var att göra vår undersökning på 5-
7 försökspersoner, vilket föll väl ut.

Ett andra undersökningstillfälle anordnades i hemmiljö, då försökspersonerna utgjordes
av lärarkandidater.

4.3 Enkät före observation
Undersökningen inleddes med att försökspersonen informerades om hur uppgiften
skulle gå till, samt ungefärlig tidsåtgång (ca 10-15 minuter) och fick därefter en kort
introduktionstext (bilaga A) att läsa igenom. Introduktionstexten var en del av
undersökningen, då de flesta i den tänkta målgruppen kommer att få prototypen
tillsammans med ett skriftligt informationsmaterial, dock i en längre version. Vi valde
att ha med en kort text för att försöket skulle simulera verkligheten i så stor utsträckning
som möjligt. Försökspersonen fick därefter fylla i en kort enkät (över delen av bilaga B)



En interaktiv operaupplevelse
- att väcka nyfikenhet och intresse med digitalt audiovisuellt berättande

30

med demografiska frågor. De ombads också uppskatta sin datormognad (beskrivs van
datoranvändare i enkät) samt med några ord beskriva sina tankar om opera.

4.4 Observation med protokoll
För att samla in relevant data under studien gjordes användarobservationer. Observation
innebär enligt Holme & Solvang (1997) att man under en viss tid är tillsammans med
(eller i direkt anslutning till) personerna i den grupp man ska undersöka. Genom att titta,
lyssna och fråga skapar man sig en bild av vad som verkligen händer. Observationen
kan utföras på olika sätt och man brukar skilja på öppen och dold observation. För vår
undersökning passade det bäst med en öppen observation som enligt Holme & Solvang
(1997) innebär att personerna vet om och har gått med på att bli observerade. Öppen
observation var också enda möjligheten då vi ville sitta nära försökspersonen och delta
passivt genom att studera reaktioner och känslor som uppstod i olika situationer.
Mycket av det som är viktigt att observera är enligt Kristiansen & Krogstrup (1999)
sådant man kan avläsa i människors kroppsspråk. Vidare poängterar författarna att man
bör vara uppmärksam på förändringar, uppehåll och olikheter i försökspersonernas
interaktioner. Just sådana händelser innehåller oftast den mest intressanta
informationen. Vad som observeras beror enligt Merriam (1994) på hur strukturerad
observatören planerar att vara.

Då vi ville observera och registrera händelser, handlingar och reaktioner valde vi att
skapa det som Merriam (1994) kallar kodningsschema, men som vi hela tiden
benämnde observationsprotokoll. Vi ville få en helhet av betraktarens upplevelser
genom att koppla ihop reaktion och interaktion. Två typer av protokoll upprättades, ett
där ansiktsuttrycken registrerades (bilaga C) och ett där all interaktion skrevs in (bilaga
D). De två delarna studerades var för sig av två olika observatörer.

Det vi ville undersöka med observationerna var hur innehållet påverkade betraktaren
genom att försöka få en uppfattning om vilken roll faktorer som interaktion,
engagemang och ändrade ansiktsuttryck spelade. Vi ville även se om interaktion ledde
till engagemang. Genom att endast studera hur användaren interagerar får vi ingen
uppfattning om att det även påverkar dem inombords, därav
ansiktsuttrycksobservationerna. Enligt Ekman (2003) upplever vi alla samma känslor,
men på olika sätt. Människors ansiktsuttryck som uppstår till följd av känslor är
generella, åtminstone för följande sju känslor; ledsamhet, ilska, förvånad, rädsla, avsky,
glädje och förakt. Författaren påpekar vidare att det finns väldigt många undergrupper
till dessa ansiktsutryck men trots individuella skillnader brukar man kunna urskilja
dessa uttryck.

I figur 10 ser man en mall på de olika ansiktsuttryck som vi ansåg var relevanta, samt
relativt lätta att tyda.
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Figur 10, Ansiktsuttryck. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

Förklaring av figur 10, Ansiktsuttryck:

Neutral – Användarens ansiktsutryck är varken glatt eller argt. Hållningen är relativt
avslappnad. Det här räknades som mer negativt än positivt.
Glad – Användaren ler lite och/eller utstrålar glädje i ögonen.
Skrattar/flinar till – Användaren skrattar till eller ler stort med ett ”fnys”.
Uttråkad/stressad – Användaren drar ihop munnen eller biter sig i läppen. Kan ge
intryck av att vara stressad eller irriterad. Kan även ge intryck av att vara uttråkad och
flacka med blicken.
Förvånad – Användaren rycker till och/eller spärrar upp ögonen
Koncentrerad – Användarens blick är fokuserar vid det som händer på skärm och/eller
lutar sig fram mot skärm. Kroppen är spänd och/eller användaren sitter still.

Försökspersonen uppmanades att testa sig fram och utforska gränssnittet. Samtidigt
noterade observatörerna hur försökspersonen gick till väga i gränssnittet, vad personen
klickade på och vilka reaktioner som uppstod. Vårt huvudsyfte var att titta på helheten
av interaktionen och ansiktsuttrycken, men att ändå notera om vi såg tydliga kopplingar
mellan en viss interaktion och ett uttryck. Under hela observationsdelen försökte
observatörerna göra så lite ljud som möjligt, för att försökspersonen i största möjliga
mån skulle känna det som om han var i sin vanliga miljö.

När försöken planerades hade vi funderingar på att använda metoden ”tänka högt”, som
innebär att försökspersonen hela tiden berättar vad han gör under interaktionen (Holme
& Solvang, 1997). Vi valde dock att inte använda den metoden då vi trodde att det
kunde hämma personerna och även minska upplevelsen, vilket var den viktigaste
faktorn för oss att undersöka. Det kan vara en bra metod om man vill veta hur
användaren tänker i interaktionen, men att berätta vad man känner inombords tror vi
skulle vara svårt. Vi hade även tankar på att filma försökspersonen för att i efterhand
kunna gå tillbaka och kunna studera exempelvis ansiktsuttryck närmare, men vi antog
att personen inte skulle kunna känna sig bekväm med en kamera riktad mot ansiktet och
att även det skulle kunna påverka utfallet på ett negativt sätt, något som även Merriam
(1994) påpekar. Då det var känslor och uttryck vi ville undersöka, var det mycket viktigt
att inget skulle påverka försökspersonen under testet. Ett alternativ hade i så fall varit att
använda sig av gömda kameror. Vi är medvetna om att vår närvaro också kan ha
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påverkat försökspersonerna, men för oss var det viktigt att inte bara iaktta utan även att
känna reaktionerna för att uppfatta känslor.

4.5 Intervju efter observation
Holme & Solvang (1997) påpekar att det vid en kvalitativ undersökning finns en risk att
försökspersonerna snabbt skapar sig en uppfattning om försöksledaren och vad studien
ska leda till. Detta kan göra att personen försöker motsvara försöksledarens
förväntningar istället för att ge uttryck för vad de egentligen tycker. Vi försökte tänka på
det genom att inte direkt säga att vi skapat prototypen, då det kunde leda till att
försökspersonerna skulle vara rädda att säga något negativt om den. Vi gick i stället in i
rollen som den intresserade lyssnaren, som Holme & Solvang (1997) förespråkar.

I slutet av försöket, efter observationen, gjordes en strukturerad intervju med både
öppna och slutna frågor (nedre delen av bilaga B). Försökspersonen ombads gradera
några olika påståenden på en skala mellan ett och sex. Därefter ställdes ett antal frågor
om vad försökspersonerna mindes från presentationen, vilka intryck de fått och vad de
tyckte om upplägget. Tanken med frågorna var bland annat att försöka komma åt olika
tankar som personerna fått av presentationen och se hur den uppfattades.

4.6 Miljö
Försökspersonerna befann sig i ett grupparbetsrum på sin arbetsplats på
Johannesbergsskolan i Göteborg. Vi hade med en egen bärbar dator för att vara säkra på
att applikation och ljud fungerade som det skulle och att inga tekniska problem skulle
uppstå. Då vi satt i ett arbetsrum som exempelvis innehöll datorer för
informationssökning, vistades under kortare perioder även andra människor i rummet.
Det är svårt att säga om försökspersonerna påverkades av det som ibland skedde i
rummet, men vi tror att det är i en miljö som denna som användarna kommer att sitta
och titta på vår prototyp. Under testerna satt försökspersonen vid ett bord i ett hörn med
ryggen mot resten av rummet. Försöksledare och observatörer satt runt omkring (figur
11).
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Figur 11, Översiktsbild testmiljö.  (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

Vid undersökningstillfälle 2 befann vi oss i hemmiljö, men placerade alla objekt så likt
undersökningsmiljön i test 1 (figur 11) som möjligt. Skillnaden var att rummet var
mindre och att försökspersonen inte påverkades av några störningsmoment, då det hela
tiden bara var försöksledaren, observatörerna och försökspersonen i rummet.

1. Försöksperson.
2a. Observatör 1 före och under test,
ansiktsobservation.
2b. Observatör 1 efter test.
3. Observatör 2 interaktivitetsobservation.
4a. Försöksledare före och efter test.
4b. Försöksledare under test.
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5 Resultat från användarundersökning
Här presenteras resultaten från undersökningens olika delar. Exempel på protokoll med
ifyllt resultat av ansiktsuttrycksobservation se bilaga E och exempel på protokoll med
ifyllt resultat av interaktionsobservation finns i bilaga F.

5.1 Enkät före observation
Försökspersonerna bestod av fyra män och sex kvinnor i varierande åldrar mellan 21
och 46 år. Personerna var antingen yrkesverksamma lärare eller lärarkandidater.
Majoriteten ansåg sig ha en god datormognad, men antalet gånger i veckan de använde
en dator uppgavs vara allt från aldrig till flera gånger i veckan.

Av de tio försökspersonerna hade tre personer varit på opera en till två gånger, och tre
personer varit på opera tre eller fler gånger. Fyra personer hade aldrig varit på opera.

På frågan om vilken uppfattning försökspersonerna hade om opera (innan de testade vår
prototyp) fick vi svar som vi tycker oss kunna dela in i tre huvudgrupper med positiva,
neutrala samt negativa ord (figur 12).

Figur 12, Uppfattning av opera innan undersökning. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

5.2 Observation av interaktion och ansiktsuttryck
Nedan presenterar vi de resultat vi tycker är relevanta från observationen av hur
personerna interagerade med presentationen och hur deras ansiktsuttryck förändrades.

5.2.1 Observationer i scen 1, Operadisco

De flesta personerna väntade väldigt länge när presentationen startades, innan de gjorde
något försök att interagera med den över huvudtaget. Vissa sa även högt: Vad ska jag
göra nu, ska jag klicka någonstans?
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Fem personer tog sig med enbart de tre nödvändiga klicken direkt vidare från ”scenen”
till ”discot”, de övriga klickade antingen mitt på scenen eller på damen som sitter på
scenen innan de hittade rätt. Bara en person interagerade på det tänkta sättet, att dra i
snöret som tar personerna vidare, resterande klickar bara på det.

I discodelen klickar de flesta mellan fem och tio gånger innan de kommer vidare. En
person särskiljer sig markant genom att den klickar 23 gånger. Vi såg flera glada miner
då personerna klickade på karaktärerna på dansgolvet.

Sammanfattat för hela scen 1 så var nio av tio försökspersoner glada eller skrattade en
eller flera gånger. I övrigt dominerade det koncentrerade uttrycket. Dessutom blev
många personer förvånade en eller flera gånger. I figur 13 redovisas hur många av
vardera ansiktsuttryck som observerades sammanlagt. Det totala antalet registrerade
ansiktsuttryck i scen 1 var 63, vilket också framgår av figuren.

Figur 13, Resultat - Observation av ansiktsuttryck i scen 1. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

5.2.2 Observationer i scen 2, Stadsmusikanterna

Här såg vi två grupper, de som använde runt tio klick innan de kom vidare och de som
använde runt 20 klick innan de tog sig vidare. De fyra som klickade runt 20 gånger
innan de gick vidare klickade en hel del på saker där pekaren inte bytte utseende från pil
till finger eller hand.

Nio av tio personer klickade tidigt på lampan som blinkar. Personen som avvek från de
övrigas beteende klickade inte alls på lampan. Tre personer klickade på det rörliga
bildspelet i bakgrunden trots att pekaren inte bytte utseende.

Hatten i vänstra hörnet var det bara fyra personer som klickade på och dessutom var
detta sena klick i de flesta fall.

Sammanfattat för scen 2 var de flesta personer dominerande glada eller koncentrerade.
En person särskilde sig eftersom den var uttråkad/stressad mest hela tiden.
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Figur 14, Resultat - Observation av ansiktsuttryck i scen 2. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

5.2.3 Observationer i scen 3, Moral och omoral

Två personer tog sig i stort sett direkt vidare till scen 4, resterande klickade mellan 8-21
gånger i denna scen.

Majoriteten av försökspersonerna klickade det första de gjorde på skon. Flera personer
hade sedan svårt att ta sig ifrån delen då spotlighten lyser upp paret på bänken, bara en
person klickar på spotlighten och detta efter att ha fått hjälp av oss. De flesta personer
klickar sig också in i skyltfönstret men bara fyra personer upptäcker att man kan få se
både skiss och riktig bild. De som började med att klicka på skon eller skyltfönstret blev
förvånade.

Man såg även att flera personer hade svårt att komma vidare till nästa scen. Fyra
personer cirkulerade mellan moral/omoral innan de tillslut hittade affischen som ledde
dem vidare. Tre av dessa fyra fick vi också hjälpa tillslut. De som tillbringade längre tid
i denna scenen tenderade att visa uttråkade uttryck. En person skilde sig mycket från
övriga genom att vara förvånad genom nästan hela scenen.

Figur 15, Resultat - Observation av ansiktsuttryck i scen 3. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

5.2.4 Observationer i scen 4, Varité

Många blev förvånade i början av denna scen, precis efter bytet mellan scen 3 och 4.
Vidare i scenen klickade de flesta av försökspersonerna mellan 6-11 gånger, två
personer särskilde sig med vardera 2 respektive 16 klick.

Popcornkiosken och sprayburken var de objekt som klickades på först i de flesta fall.
Alla personer försökte interagera med sprayburken minst en gång, på ett eller annat sätt,
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men det var bara fyra som lyckades spraya fram graffitin. Dessa personer blev tydligt
glada. De övriga som inte lyckades såg koncentrerade ut under sina försök. Bland dem
som försökte spraya mer än en gång observerade vi förvånade miner.

Väldigt få personer klickade på tältet och Turning Torso, de få klick som gjordes kom
också i samtliga fall sent. Ingen person hittade heller filmduken.

Personerna från det andra undersökningstillfället var genomgående mer glada än de från
första tillfället.

Figur 16, Resultat - Observation av ansiktsuttryck i scen 4. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

5.2.5 Observationer i scen 5, Kärlek och hat

I övergången mellan scen 4 och 5 observerade vi att ingen klickade när skatan flög i
luften. När den landat på bänken sökte de flesta personerna systematiskt igenom övriga
bilden efter klickbara ytor innan de klickade sig vidare på skatan.

Likaså var alla personer väl inne i själva stadsscenen noggranna med att söka efter
klickbara ytor, pekaren byter skepnad innan de började klicka.

Sammanlagt använde alla personer utom två, inte mer än fem klick innan de lämnade
scenen. En av de två som skilde sig klickade tio gånger medan den andra personen
särskilde sig mest genom att klicka hela 30 gånger.

Många blev besvikna eller förvånade när de inte fick någon återkoppling när de
klickade på hjärtat.

Denna femte och sista scen var också den i vilken vi observerade störst variation
beträffande ansiktsuttrycken. Gemensamt var dock att de flesta försökspersoner var
glada i slutet av presentationen.
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Figur 17, Resultat - Observation av ansiktsuttryck i scen 5. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

5.2.6 Generella observationer

Nedan presenterar vi relevanta observationsresultat av övergripande karaktär.

De flesta försökspersonerna kom snabbt in i navigationen, dock började en del personer
klicka även när pekaren var en pil och inte ett finger eller hand. Det tog inte lång tid
innan försökspersonerna i början av varje scen ”skannade av” skärmen med musen för
att se när pekaren förändrades och på så vis också avslöja var det gick att klicka.

I stort sett var det ingen som försökte klicka på rörliga sekvenser eller avsnitt i
presentationen. Varken den animerade kniven med efterföljande hjärta av blod i slutet
av scen 5, skatan som flyger genom molnen mellan scen 4 och 5, de dansande männen i
tuber i scen 4 eller tv-apparaten i slutet av scen 1 var det någon som klickade på. Vi
observerade också att när det hände mycket med ljud och bild samtidigt reagerade de
flesta personer med gladare miner.

Fyra personerna rörde huvudet i takt med musiken i scen 2 och 4 och två av dessa
stampade dessutom takten med foten.

Flera personer vid det första testtillfället verkade stressade eller trötta.

Alla personer tog sig igenom presentationen på mellan 10-15 minuter trots att tiden som
tillbringades i de olika scenerna varierade.

5.3 Intervjuerna efteråt
Nedan presenteras de resultat vi anser är relevanta från intervjuerna i slutet av
undersökningen.

5.3.1 Engagemang

På frågan om hur engagerade personerna var under presentationen svarade majoriteten
att de var medelengagerade. Vi bad personerna placera sitt engagemang på en skala från
1-6, där 1 innebar ”inte alls engagerad” och 6 innebar ”väldigt engagerad”.
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Figur 18, Engagemang vid prototyptest. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

5.3.2 Underhållning

Spridningen av svaren på frågan om hur underhållande personerna tyckte presentationen
var blev något större än de i föregående fråga. Även i denna fråga ombads
försökspersonerna sätta ett betyg på en skala från 1-6, där 1 innebar ”inte alls
underhållande” och 6 innebar ”väldigt underhållande”.

Figur 19, Underhållning. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

5.3.3 Innehåll

Många trodde att presentationens syfte var att berätta någon typ av historia, trots att de
hade svårt att förstå eller hitta just en sådan historia. Vissa personer tyckte att
presentationen handlade om opera i allmänhet medan andra tyckte att den gav en inblick
i specifika operaföreställningar. Vi fick också beskrivningar i form av lösryckta ord så
som drama, lyckligt slut och att ge en försmak av de upplevelser man får av opera.
Slutligen hade två personer inget svar alls på vad presentationen handlade om.

Vad försökspersonerna mindes bäst efter att de genomgått presentationen varierade.
Framförallt dominerade saker som kan kopplas till sista scenen. Fyra av tio nämnde
kniven och blodet. De bråkande killarna, djävulen och skatan är också ord som går att
koppla till sista scenen. Förutom dessa nämndes musikinstrumenten, sprayflaskan och
scenografi.

När vi bad personerna nämna de tre första orden de kom att tänka på efter att sett
presentationen fick vi också väldigt varierande svar. Dessa går att gruppera på olika sätt
och i figur 20 visas ett exempel på indelning.
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Figur 20. De tre första ord som försökspersonerna kom på. (Andersson, Carlsson & Hillman, 2005)

Vi fick några ord som hade med ljudet att göra som till exempel: opera, musik, elgitarr,
skrik sång. Sedan angavs några ord som kan kopplas till det visuella i presentationen,
tivoli, skata och rött är några exempel på det. Snyggt, flashigt och art kan kopplas till
prototypens utseende. Ett antal ord beskriver mer hur prototypen upplevdes, exempelvis
rörigt, fantasifullt och roligt. Några av orden kan uppfattas som egna tolkningar som
uppkommit hos användaren, exempelvis kärlek, drama och tragedi. För samtliga ord
gäller att många av dem går att koppla till sista scenen.

5.3.4 Navigation och interaktion

Vi frågade vad försökspersonerna tyckte om upplägget på presentationen och flera
tyckte att navigationen gjorde dem nyfikna och att det var kul att det inte var självklart
hur man kom vidare. De tyckte att det var spännande att få pröva sig fram genom att
klicka. Det framkom även att vissa ibland tyckte att det var lite väl svårt att hitta rätt.
Här är några exempel på vad försökspersonerna sa:

”Spännande att få prova och klicka. Bra att få testa och börja fundera på vad opera är,
blir nyfiken på det”

”Bra, intressant, det manade till att sitta och pilla, mer än vad det gjort om man fått
suttit och läsa”

”Gillar utformningen, navigationen var kul, att den ej var självklar gjorde att man sökte
sig runt”

”Kul men saknar information.”

”Roligt, gjort som något slags spel och man får leta lite”

”Gåtfull navigation, bra inblick i opera”

När vi frågade om försökspersonerna tyckte att något kunde ha gjorts annorlunda,
framkom det att några skulle ha velat se lite mer av förklarande texter.
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5.3.5 Nya intryck om opera

Fyra personer hade inte fått några nya intryck alls beträffande opera eller musikteater
efter att sett presentationen. En av dessa trodde att det berodde på att han sett flera
operor och viste en del om ämnet sedan tidigare.

Bland de övriga försökspersonernas svar kan nämnas att en person tidigare inte trott att
det var så mycket skådespeleri i opera. En annan person tyckte att hårdrocken var
nytänkande och att opera inte verkar vara så stereotypt som den trott. Ytterligare en
person tyckte efter presentationen att barnopera verkar mycket trevligare än traditionell
opera.

5.3.6 Användningsområde

Vi frågade personerna hur presentationen skulle kunna användas för att få barn
intresserade av opera eller ge barn en inblick i vad opera är. Tre personer ansåg att
presentationen kan användas av dem själva i undervisningen för att ge barn en
uppfattning om vad opera är. Flera nämnde att de kunde tänka sig visa upp
presentationen på projektor. Tre personer ansåg att barnen själva borde få sitta och
klicka i presentationen. En person trodde att barn har ett så pass stort inbyggt motstånd
mot opera så att presentationen inte skulle ha något syfte.

6 Analys av användarundersökning
Nedan analyseras de resultat vi fick utifrån den användarundersökning vi gjort. Denna
analys är en grund till de slutsatser vi senare kommer fram till.

I början av presentationen var det många som först klickade mitt i scenen. Detta gjorde
de förmodligen för att testa om de kom att få feedback vid ”klick var som helst” eller
om de var tvungna att klicka specifikt på ett objekt. Det var sedan intressant att se att
användare med olika grad av datormognad kom in i navigationen likvärdigt och de
skilde sig inte heller nämnvärt i den tid som användes för att komma igenom
presentationen. De personer som inte från början uppfattat att pekaren förändras då den
förs över klickbara ytor förstod detta efter ett tag. Dock klickade ändå en del, som vi
uppfattade förstått detta, ändå på saker där pekaren inte förändrades. Detta kan bero på
att de ville hitta gömda saker. Vi kunde urskilja Meadows (2003) olika steg i
användarnas interaktion.

Vi noterade att några försökspersoner ibland räknade ut hur de skulle ta sig vidare från
de olika scenerna, men att de ändå avvaktade. Detta tycker vi oss ha sett ett exempel på
redan i första scenen, där många väntade med att trycka på exitskylten. En tänkbar orsak
kan vara att då ”exit” för de flesta av oss symboliserar utgång eller slut, blev de oroliga
att presentationen skulle ta slut om de tryckte på skylten eftersom de inte på förhand
visste hur omfattande presentationen var. Detta är exempel på att vissa av
interaktionsobjekten var vad Meadows (2003) hade kallat för förutsägbara.
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Det fanns också tillfällen då användarna fick klura lite extra innan de kom vidare, när de
väl klarade det såg vi en del glada ansiktsuttryck. Det var även intressant att se hur
användarna reagerade på sprayburken eftersom interaktionen med den skilde sig från
övriga objekt. De få som lyckades lista ut hur de skulle göra verkade glada och nöjda.
Vid en vidareutveckling av prototypen kan det vara intressant att ha med fler objekt
liknande sprayburken, som blir en liten utmaning.

Det gick att urskilja vissa mönster i vilken ordning användarna interagerade med olika
objekt. Objekt som blinkade till eller skakade klickade användarna på tidigt. Objektens
placering verkade också vara en faktor. Objekt som låg i förgrunden, var människor
eller skilde sig från miljön klickade användarna på tidigt. Detta visar att man kan
använda denna undersökningsmetod för att se generella mönster i interaktionen och
placera objekt som anses viktiga på en tydlig plats i produktionen.

Nästan ingen försökte interagera under de övergångar som bestod av rörliga sekvenser.
Detta tror vi kan ha att göra med att försökspersonerna jämställde det med film, vilket
man brukar förhålla sig passiv till. Deras kommentarer på presentationens upplägg
antyder även att de tyckte det fungerade bra att interagera i gränssnittet eftersom de
ansåg att det var spännande och gjorde dem nyfikna. Vissa nämnde att de körde fast och
inte kom vidare på vissa ställen, vilket vi även såg i observationen. Detta berodde på
brister i utvecklingen och som vi därför tar med oss och åtgärdar som en del i
designprocessen. Några ville även ha lite mer information i form av text. Om man ska
lägga in text så kan den intrigeras i miljön, så den placeras där det känns naturligt och
inte i något fönster som man får upp.

Med våra ansiktsuttrycksobservationer tycker vi att vi fick en bra blid av användarnas
engagemang. Vi såg att det som hände på skärmen påverkade användarnas inre genom
att de fick olika ansiktsuttryck. Majoriteten av försökspersonerna var övervägande
koncentrerade under undersökningen och många släppte knappt blicken från skärmen.
Att deras ansiktsutryck ändrades beroende på vad som hände i deras interaktion tyder på
att de fick olika känslor beroende på vad som hände. Det ger indikationer på att det som
skedde i interaktionen, mellan användarna och presentationen, även påverkade dem
inombords. Att vissa rörde huvudet i takt med musiken i vissa scener är ytterligare ett
tecken på att de var engagerade. Vi noterade även fler positiva miner på de ställen där
både ljud och bild användes flitigt.

Att försökspersonerna vid det första undersökningstillfället generellt visade färre
reaktioner kan ses som en reaktion på stress, eller att de var trötta efter en lång
arbetsdag. Detta styrks ytterligare genom att koppla protokollet med ansiktsuttrycken
till svaren vid intervjuerna. Vid det andra undersökningstillfället, som genomfördes i
hemmiljö, hade försökspersonerna inga tider att passa och då fick vi också fler positiva
ansiktsuttryck mot slutet av presentationen. Likaså gav dessa personer generellt högre
betyg beträffande både underhållning och engagemang i intervjun efter presentationen.
Denna skillnad kan även ha och göra med att lärarstudenterna har mycket nya idéer och



En interaktiv operaupplevelse
- att väcka nyfikenhet och intresse med digitalt audiovisuellt berättande

43

är intresserade av alternativ till den vanliga undervisningen, vilket även en av dem
nämnde under en efterföljande informell diskussion.

Två försökspersoner vid det första undersökningstillfället visade tydliga tecken på stress
och negativa känslor vid flera tillfällen och skilde sig från mängden. Det kan ha varit för
att de helt enkelt inte gillade presentationen. Men båda påpekade att de var stressade
och en av personerna sa att den trodde att det egentligen var ett test på hur man
hanterade dataspel.

Att det var så stor variation på vad försökspersonerna mindes bäst efter presentationen
ger oss en antydan om att människor uppfattar saker olika. Detta anser vi blev bekräftat
genom att även svaren skilde sig när vi bad dem nämna de tre första orden som kom upp
i deras huvud efter att sett presentationen. Vissa av orden pekar även på att de gjort egna
tolkningar och skapat sig egna uppfattningar eller berättelser utifrån det de sett,
exempelvis kärlek, drama och tragedi. Dessa ord motsvarades inte av objekt i
presentationen, utan ger oss tydliga indikationer på vilka känslor som uppstått hos
användaren. Många av orden som nämndes kom från sista scenen vilket antyder på att
många mindes slutet mest. Detta kan vara bra att tänka på om man vill påverka
användarnas upplevelser.

En person utmärkte sig även med att klicka väldigt många gånger på olika objekt.
Efteråt berättade han att han tyckte det var roligt att få skapa egna sammansättningar av
ljud och animationer. Han ville skapa sin egen historia och påpekade även att han inte
gillade när det inte gick att trycka på flera objekt samtidigt. Vilket är något som kan
vara bra att tänka på.

Den person som ansåg sig vara minst engagerad, kunde vi även genom att studera
ansiktsuttrycken i protokollet där vi hade noterat väldigt många neutrala och
ledsna/uttråkade uttryck. Genom undersökningen kunde vi även mäta grad av
engagemang utifrån vår referenspunkt. Användarnas egna svar på engagemang skiftade
ibland beroende på hur de själva ser på högt engagemang. Alltså om vi endast frågat om
engagemang utan att studera ansikten kunde vi tolkat svaren fel.
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7 Diskussion
Nedan diskuteras teorin vi tidigare redovisat. Vi hämtar även åsikter och erfarenheter
från analysen av användarundersökningen vi beskrivit ovan. Vi försöker här diskutera
fram de centrala designprinciper som en av våra frågeställningar innehåller samt att vi
reflekterar över den undersökningsmetod vi utvecklat.

Inom MDI (människa-datorinteraktion) verkar det vara en allmän trend att man vill
fokusera mer på upplevelser, det estetiska och användarnas känslor. Det är intressant att
man inte längre nöjer sig med att studera hur människan interagerar med tekniken utan
att även det som händer inuti människan tas upp som en viktig del. Enligt Bertelsen &
Pold (2004) och Petersen et al (2004) bör man fokusera på att sporra fantasin och
nyfikenheten och sträva efter att uppmuntra användaren till att utforska på ett lekfullt
vis. Detta stämmer också väl överens med vad vi själva känt i samband med
utvecklingen av prototypen för Operaverkstan, då vårt arbete inte har handlat om att
underlätta informationsinhämtning eller att lära ut någonting. Det faktum att målet med
prototypen är att förmedla känslor och väcka nyfikenhet genom interaktiva media har
gjort att vi har vidgat våra tankegångar. Man bör uppmuntra användaren att leka sig
fram i gränssnittet och på så sätt få användaren att förstå att det inte finns något rätt sätt
att interagera på.

Sanders (2002) samt Forlizzi & Battarbee (2004) understryker att man inte kan designa
upplevelser, men däremot designa för upplevelser. Detta håller vi med om då man i
förväg inte kan veta vilken upplevelse en person får eftersom upplevelsen är subjektiv.
Man bör då ställa sig frågor liknande dem om design för upplevelser som McLellan
(2000) ger exempel på. Vad kan göras för att förstärka den estetiska delen av
upplevelsen? Hur ska betraktaren bli aktiv deltagare i upplevelsen? Underhållningen
ligger i reaktionen på upplevelsen.

När vi bearbetat litteraturen, har vi stött på många som beskriver upplevelsen som en
central del i designen. Exempelvis betonar Schedroff (2001) och Jacobsen (2000) vikten
av att designers inom olika områden ska ta del av varandras kunskaper för att skapa så
bra upplevelser som möjligt. Detta tror vi också är viktigt eftersom många av de idéer
som finns inom exempelvis nöjesindustrin, marknadsföring eller kulturområdet kan
appliceras på design av interaktiva media. Vi anser att man i större utsträckning bör
använda sig av den unika egenskapen som ligger i själva interaktiviteten, istället för att
fortsätta sammanföra traditionella media.  Samtidigt kan man hämta inspiration från
andra designområden som gett människor upplevelser sedan lång tid tillbaka. Exempel
på detta kan vara arkitektens kunskaper om rummet och dess perspektiv, teaterns
förmåga att engagera publiken eller nöjesparkens spänning och glädje. Då man gör en
interaktiv presentation vars syfte är att ge en känsla för ett existerande fenomen, anser vi
att det är viktigt att bredda sitt synfält och hämta inspiration från andra aktiviteter och
företeelser som inte är digitala.
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7.1 Gränssnitt och miljöer
Gränssnittet ska enligt bland andra McLellan (2000) och Schedroff (2001) vara en
inbjudande miljö där användaren kan få en upplevelse och attrahera användaren till att
fortsätta aktiviteten. Attraktion är en viktig del av upplevelsen vilket även framgår av de
användarundersökningar vi gjorde. Vi bad försökspersonerna nämna de tre första ord de
kom på efter att ha tagit del av presentationen och många av svaren kunde relateras till
presentationens utseende.

Man bör lägga ner mycket tid på att arbeta bort användarfel som enbart kan uppstå för
att produktionen inte är tillräckligt bra designad. Genom att dessutom bygga
transparenta gränssnitt som underlättar användning kan man enligt Murray (1999) och
Laurel (1991) minska användarens medvetenhet om den bakomliggande tekniken och
istället öka engagemanget och intresset. Om man lyckas med detta i ett gränssnitt bör
användaren interagera i en värld utan knappar, fönster och ikoner. Detta hoppas vi
kunna uppnå i prototypen för Operaverkstan, eftersom vi inte vill att användaren ska
tänka alltför mycket på att presentationen sker i en dator och att man använder musen
för att klicka på olika saker.

Vad den interaktiva miljön verkligen föreställer och vad betraktaren ser i den är två helt
olika saker. För att påverka och berätta något för användaren är det bra att man, vilket
Waern et al (2004) och Bergström (2001) påpekar, är tydlig och använder sig av verktyg
som komposition, motiv, vinklar och färger. Då kan man komma åt de känslor som
påverkar användarens fantasi.

Med teknikens hjälp skapas miljöer med syfte att efterlikna verkligheten så mycket som
möjligt, för att på så sätt ta användaren till en plats som den normalt inte kan besöka,
exempelvis månen. Vi tror dock mer på Schedroffs (2001) tankar om att man ska sträva
efter att skapa miljöer som inte finns att uppleva i den fysiska verkligheten. Idag görs
detta i stor utsträckning då man manipulerar fotografier. Vi antar att detta beror på att
människan får nog av verkligheten i det vardagliga livet och därför vill få andra
fantasifulla upplevelser som de inte får i vanliga fall. Bergström (2001) påpekar även att
det är viktigt för användaren att den känner igen sig känslomässigt i bilden. Detta
funderade vi mycket kring då vi utvecklade prototypen för Operaverkstan, även om det
då främst handlade om att försöka få in opera i vardagen. Vi tror inte att man helt och
håller behöver känna igen sig från en fysisk verklighet utan att det räcker med att man
känner igen någon del. Därför tycker vi inte att man behöver koncentrera sig på att
skapa så verkliga miljöer som möjligt, utan att man satsar på några objekt. Man kan
också i större utsträckning använda sig av tankar om perspektiv och rummet, som enligt
Meadows (2003) kan ge betraktaren en större känsla av att befinna sig på platsen. Vi
tror även att det är viktigt att miljön och interaktionsobjekten har en stark koppling till
det ämne presentationen handlar om. Boyd Davis (2004) påpekar att perspektiv får
platta bilder att kännas mer som ett rum. Ljudet kan enligt Miller (2004) också användas
för att förhöja känslan av att befinna sig i en viss miljö. Genom att tänka på det här
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anser vi att man kan skapa fantasifulla platser eller scener som känns verkliga ur ett
dimensionellt perspektiv. Med detta menar vi inte att alla vinklar måste vara rätt
uträknade utan att det ska finnas en känsla av djup, rumslighet och miljö.

Laurel (1991) drar många paralleller mellan teatervärlden och interaktionsdesign. När vi
skapade vår prototyp för Operaverkstan så blev opera- och teaterscenen vår
inspirationskälla eftersom innehållet i vårt utvecklingsarbete handlade om opera. I
designprocessen hade vi hela tiden ”scen” som ledord och satte samman olika bildobjekt
till kompletta scener. Det var naturligt för oss att tänka så med tanke på ämnet vi
presenterar, men så här i efterhand tror vi att det fungerar bra även när man ska
presentera andra ämnen. Det var även en av försökspersonerna i vår undersökning som
sa ordet scenerier, vilket kan betyda att även vissa användare såg att prototypen var
uppbyggd som scener.

7.2 Interaktivitet och berättande
Som interaktionsdesigner kan man skapa en plats eller situation där man ger utrymme
för användaren att vara kreativ och utforska och där användaren ges möjlighet att vara
en aktiv deltagare. Enligt bla Sander (2002) ger man på så sätt användaren möjligheter
för upplevelser. Både Sanders (2002) och Petersen et al (2004) anser att man ska sporra
nyfikenhet och fantasi genom att endast ge den information som behövs och låta
användaren själv fylla i det som saknas. I prototypen för Operaverkstan vill vi att
användaren ska bilda sig en egen uppfattning om ämnet och ger dem därför bara
nödvändiga verktyg för att kunna göra det. Att det fungerade fick vi veta genom
undersökningen, då vi fick kommentarer som tydde på att man gillade att
presentationens utformning gjorde att man fick vara nyfiken och testa sig fram.
Meadows (2004) och Molin (2002) anser att ju fler val en användare kan göra i
gränssnittet, ju högre blir interaktiviteten. Vi tror att graden av interaktivitet beror på
hur användaren vill få en historia berättad för sig. Försökspersonerna i vår undersökning
interagerade i olika mönster och med olika hastighet, vilket fick till följd att ljud och
rörelser uppstod på olika sätt beroende på användare. Aktiva användare fick en större
upplevelse, vilket även styrks av responsen vi fick under den intervju som genomfördes
efter observationen. Med hänvisning till detta anser vi att berättande i interaktiva
presentationer, av den typen som vår prototyp, består i användarnas egna uppfattningar
och tankar som uppstår där och då. Vidare anser vi att det är interaktiviteten är en av de
största delarna som skiljer digitala media från traditionella media, något som även
Miller (2004) påpekar.

Både Meadows (2003) och Molin (2002) betonar vikten av att det finns en balans
mellan människa och innehåll när man talar om interaktivitet. De menar att ingen av
dessa två delar ska ha full kontroll över det andra. Gränssnittet ska enligt Meadows
(2002) helst vara ”öppna” och fungera som en människa, alltså oförutsägbart. Detta kan
skapa förvåning och nyfikenhet och därigenom förstärka upplevelsen. Författaren
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nämner även att användaren ske ges möjlighet att styra input genom att det förväntade
inträffar då man exempelvis klickar på en dörrklocka; att någon öppnar dörren. Om det
inte finns visuella ledtrådar så blir interaktiviteten endast utforskande och inte narrativ.
Detta såg även vi i vår användarundersökning och betonar därför vikten av balans
mellan det oförutsägbara och det förutsägbara samt mellan interaktivitet och narrativitet.
Vi observerade att användarna blev nyfikna när de inte visste vad som skulle ske när de
klickade på vissa objekt och de fick förvånade och glada ansiktsuttryck när de såg något
oväntat. Extra tydligt syntes detta hos de försökspersoner som listade ut sprayburkens
funktion och i samband med den interaktionen såg nöjda och stolta ut. Vi märkte att de
flesta gillade att ibland veta att de skulle komma vidare när de klickade på ett specifikt
objekt, eller att en lampa skulle tändas om de klickade på den. Detta leder oss till att
anta att ju mer kontroll designern har, desto mindre frihet får användaren och tvärt om.
Det är svårt att maximera båda, däremot kan man alltid sträva efter att skapa en balans.

Schedroff (2001) poängterar att människan behöver få en uppfattning om upplevelsens
gränser för att kunna reflektera över vad hon varit med om. Detsamma gäller enligt
Meadows (2003) för gränssnitt, där användaren behöver få vägledning i sin utforskning
för att inte tappa intresset. Laurel (1991) föreslår att man kan bygga en plattform för
berättelsen, där man placerar början, mitt och slut. Genom att skapa en interaktiv
presentation med början, mitt, slut och ett avgränsat gränssnitt anser vi att man även
skapar gränser i upplevelsen och berättelsen. På så vis ger man en känsla av struktur,
men det betyder inte att handlingen behöver följas linjärt.

Slutet är en viktig del i en interaktiv upplevelse, vilket både Schedroff (2001) och
Laurel (1991) påpekar. Dock vill vi betona att en avslutning inte nödvändigtvis likställs
med en förklarande upplösning. Avslutningen ska finnas där för att användaren ska
känna att det är slut och sedan ge utrymme för att själv bearbeta det man hört och sett.
Det stämmer med vad Bordwell & Thompson (2004) skriver angående slutet i en film
som kan vara öppet eller stängt. Då vi utvecklade prototypen för Operaverkstan
diskuterade vi mycket om vi skulle ha ett slut eller om användaren skulle kunna hoppa
mellan scenerna tills man själv kände att man var klar. Vi bestämde oss för en tydlig
avslutning, vilket var rätt val av användarundersökningarna att döma. När användaren
utforskar prototypen vet han inte hur stor den är eller hur lång tid det kommer att ta att
gå igenom den och vi upplevde tydligt att användarna ville komma fram till ett slut. Vid
användarundersökningarna upptäckte vi även att många mindes slutet bäst, vilket gav
oss förståelse för hur viktig designen av slutet är samt att man tänker över vilket
bestående intryck man vill ge användaren.

7.3 Engagemang och känslor
Metoden vi använde för att mäta användarnas engagemang och känslor innebar tre steg:
enkät, observation av interaktion och ansiktsuttryck samt efterföljande intervju.
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Genom våra undersökningar upptäckte vi att användarna inte hade några större
svårigheter att navigera trots att det inte fanns några menyer eller liknande. Deras
interaktion stämde bra med Meadows (2003) fyra steg. Det första användarna gjorde var
att observera, många tittade en stund på gränssnittet innan de tog tag i musen och
började interagera. Vissa sa även högt: ”Vad ska jag göra nu, ska jag klicka
någonstans?” Efter det började en utforskning, då försökspersonerna testade att klicka
på saker och upptäckte att det hände något, vissa klickade på saker som inte gav någon
feedback. Vi märkte att det var ett oavsiktligt utforskade och att användarna testade lite
vad som gick att göra. Efter en stund observerade vi att de kom till det tredje steget,
modifiering, och utforskningen blev mer medveten. De användare som inte från början
uppfattat att muspekaren blev ett finger när den fördes över klickbara objekt, förstod
detta nu. Användarna blev mer medvetna om att det skulle hända saker när de klickade.
Vid flera tillfällen såg vi att användarna förstod hur de skulle komma vidare, men de
väntade med att klicka på just det objektet tills de gått igenom allt annat och var säkra
på att inte ha missat något. Det fjärde steget, ömsesidig förändring, om gränssnittet är
interaktivt och användaren är engagerad så ändras användarens handlingar. Det här är
kanske det svåraste att se om man uppnått. Även om interaktivitet, när användaren själv
styr vad som ska hända, underlättar engagemanget så betyder det inte att användaren
därmed känner sig engagerad. Användarens engagemang är enligt många av våra källor
en viktig komponent för att en person ska få en upplevelse samtidigt som det tas upp i
samband med interaktion. Enligt Csikszentmihalyi (2004) ses engagemanget även som
en viktig del för att uppnå flyt (eng. flow), vilket är den optimala upplevelsen. Genom
att studera användarnas reaktioner försökte vi att se hur engagerade de var samtidigt
som vi även fick en uppfattning om hur interaktionens olika delar påverkade dem.
Genom att tolka användarnas ansiktsuttryck tycker vi att vi fick en bra bild av
användarnas engagemang. Vi såg att det som hände på skärmen påverkade användarnas
inre genom att de fick olika ansiktsuttryck och vi kunde även se att vissa var mer
engagerade än andra. Vi fick också en uppfattning om användarens känslor i olika
situationer genom att studera och känna av kroppsspråket. Detta var inget vi från början
hade för avsikt att studera, utan något vi fick på köpet tack vare att vi satt så nära
försökspersonerna. Vi såg även att prototypen ibland styrde användarens handling,
exempelvis genom ett relativt snabbt klick på något som blinkade.

En av nackdelarna med vår undersökning kan vara att de flesta av försökspersonerna
verkade förstå att vi utvecklat prototypen, trots att vi inte sa det rakt ut. Det är dock
mycket svårt att avgöra om detta påverkat utfallet och om det hade varit bättre om
någon av undersökningarna hade utförts av opartiska personer.

Styrkan med vår metod är att man studerar användarens känslomässiga utryck
tillsammans med interaktionen. På så vis får man en helhetsbild av användarens
engagemang vilket man kan jämföra med svaren från den efterföljande intervjun.  Vi
kan tänka oss att metoden vidareutvecklas så att observation av interaktion och
ansiktsuttryck kan knytas tätare samman. I ett annat sammanhang skulle det kanske
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varit intressant att veta vilken interaktion som gav upphov till ett specifikt
ansiktsuttryck, men då vi ville undersöka helhetsupplevelsen skulle denna typ av
koppling inte tillföra något värde.
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8 Slutsatser
Arbetet har utgått från följande delfråga:

”Vilka är de centrala designprinciperna för interaktiva audiovisuella presentationer
som syftar till att ge en upplevelse samt väcka nyfikenhet för kulturfenomen?”

Mot bakgrund av ovanstående diskussion kan erfarenheterna från denna explorativa
studie sammanfattas kring ett antal centrala designprinciper för interaktiv och
audiovisuell media:
• Ett attraherande och inbjudande gränssnitt kan få användaren att trivas och stanna

kvar.

• Ett oförutsägbart gränssnitt kan väcka nyfikenhet och öka engagemanget. Dock kan
inslag av förutsägbara komponenter få användaren att känna att den har kontroll och
styr berättelsen. Därför är det bra med en balans mellan människa och innehåll.

• Om man söker inspiration utanför den digitala världen genom att studera aktiviteter
och händelser i vardagen kan man skapa förutsättningar för upplevelser.

• En miljö med perspektiv och rumslighet där interaktionsobjekten är en naturlig del
av miljön ökar engagemang och intresse hos användaren

• Användaren bör ges utrymme att förstå och tolka gränssnittet för att med hjälp av
interaktion sätta samman egna berättelser.

• Ett gränssnitt med gränser leder användaren framåt genom upplevelsen och
berättelsen.

• Ett genomtänkt slut är viktigt, då detta oftast är det som användarna minns bäst. Ett
bra slut, som gärna får vara öppet, gör det lättare för användaren att reflektera över
upplevelsen.

Dessa principer är skapade för att vägleda vid design av interaktiva audiovisuella
presentationer som syftar till att ge en upplevelse samt väcka nyfikenhet f ö r
kulturfenomen men vi tror att de är så pass generella att de, precis som vi argumenterar
för i diskussionen kan användas inom betydligt fler områden.

Vi ställde oss också följande delfråga:

Hur kan engagemang och känslor i samband med interaktiva media, mätas och
utvärderas under så realistiska former som möjligt?

Genom teorin framkom att engagemang är en viktig förutsättning för en upplevelse.
Känslor är också en del av både upplevelser och engagemang. Därför utarbetade vi en
utvärderingsmetod för engagemang och känslor där vi studerade ansiktsuttryck och
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interaktion. Denna metod anser vi är ett bra avstamp för att försöka få grepp om vad
som sker inuti en människa vid en interaktion.

Viktiga aspekter på denna utvärderingsmetod:

• Att man sitter nära testpersonen så man både kan se och känna av personens
reaktioner.

• Notera generella ansiktsuttryck för att kunna se om interaktion leder till
känslomässiga förändringar hos användaren. Genom dessa förändringar kan man
se tecken på engagemang.

• Det är viktigt att det är samma observatörer under hela undersökningen och att
de har samma uppgift. Detta för att få en konsekvent tolkning av
ansiktsuttrycken.

• Man bör vara uppmärksam på att olika människor visar ansiktsuttryck på
varierande sätt. Därför är det bra om man är medveten om att de sex
huvudgrupper med ansiktsuttryck vi använder oss av är relativt breda i sin
definition.

8.1 Rekommendationer till fortsatt arbete
Vi har ej haft möjlighet att utforma en presentation utefter de designprinciper vi kommit
fram till. Vi skulle välkomna vidare empirisk forskning samt utvärdering för att validera
de principer vi tagit fram.

Vidare kan vi se en utveckling av de observationsprotokoll vi skapade i den kvalitativa
undersökningen. Kan man fånga ytterligare någon aspekt genom utveckling av
protokollen?
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A Informationstext om Operaverkstan

Operaverkstan i Malmö är en del av Malmö Opera och Musikteater. Operaverkstan
drivs som ett treårigt projekt där man med hjälp av ett stöd från Sparbanksstiftelsen
Skåne satsar på att få barn och ungdomar att se opera. Efter dessa tre år (slutet av år
2005) har man som mål att bli en varaktig del av Malmö Opera.

Operaverkstan har sedan starten 2002 spelat 231 föreställningar som upplevts av
17900 barn och unga i Malmö, övriga Skåne, Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors.
Förutom samtida och klassiska verk presenteras föreställningar som barn och unga
kan medverka i. Operaverkstan arrangerar också seminarier, workshops och
operalektioner.
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B Enkät till lärare

Användarundersökning - Prototyp för Operaverkstan

Tack för din medverkan!

Del 1; Bakgrundsinformation:

  Man    Kvinna   Ålder:........ år. Yrke/sysselsättning: ....................................................

1. Anser Du dig vara en van datoranvändare?  Ja      Nej

2. Hur ofta använder du datorn?     Aldrig     1 gång/vecka     5 gånger/vecka     oftare

3. Hur många gånger har du varit på opera?    0 (noll)     1-2 gånger     3 el fler gånger

4. Vad har du för uppfattning om opera? (Beskriv kortfattat med några ord/meningar)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Del 2; Efter genomfört användartest/observation
På de första två frågorna ringar man in det alternativ mellan 1-6 som passar bäst.
Alternativ 1 betyder  ”lite” och alternativ 6 betyder ”mycket”.

1. Hur engagerad vad du under presentationen?         1          2          3          4          5          6  t

2. Hur underhållande var det?                                      1          2          3          4          5          6  t

3. Vilka är de tre första orden du kommer på efter du genomgått presentationen?

.......................................................................................................................................................

4. Vad handlade presentationen om?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Vad minns du (bäst)?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Har du fått några nya intryck angående opera och musikteater?

.......................................................................................................................................................

7. Vad tycker du om upplägget på presentationen?

.......................................................................................................................................................

8. Är det något du tycker kan göras annorlunda?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

MycketLite
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C Protokoll där ansiktsuttrycken registrerades
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D Protokoll där interaktionen registrerades
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E Exempel på resultat: Protokoll där ansiktsuttrycken
registrerades
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F Exempel på resultat:Protokoll där interaktionen
registrerades


