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Sammanfattning

Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka om en manusförfattares ar-
betsprocess kan anammas i ett interaktionsdesignarbete och eventuellt till-
föra nya aspekter till interaktionsdesign. Uppsatsen tar grund i bland annat
tidigare arbeten utförda av Brenda Laurel samt interaktionsdesignern Adam
Connor såväl som böcker om manusförfattande. Målorienterad design be-
skrivs och används som jämförelse i diskussionen. Arbetet utförs som en
processorienterad fallstudie där allt arbete utförts av författaren själv. Slut-
satsen av studien är att manusförfattandets arbetsprocess kan tillföra nya
viktiga aspekter till målorienterad design, som är den jämförda metoden.
Stor skillnad märks i fokuset på upplevelsen hos användaren, speciellt på ett
känslomässigt plan. Manusförfattandeprocessen kan fungera som inspireran-
de exempel för att föra interaktionsdesign närmare användaren och fokusera
på tilltänkta känsloscenarion hos användaren i produkten, såväl i början av
användningen som en god avtoning i slutfasen.

Abstract

This thesis is a process oriented case-study. The studied case is a interac-
tiondesign assignment of a databasevisualisation and the process. The goal
is to do this according to the ways of a screenwriter.

When the computers spread from the military and university's into ho-
mes all around the world the computers and the programs had to become
easier for the users to understand and use. User interfacedesign became mo-
re and more important and companies like Apple put a lot of resources into
the designprocess. This quite new and evolving area of research, interaction
design, has been forced to search for methods in other areas like �lm, ga-
medesign, psychology and behavioural science. The area still needs to evolve
and keep looking for new methods to bring the area forward.

In this thesis the methods of a screenwriter is used in a interaction desig-
nwork. The main advantage of the screenwritingprocess might be the focus
on the users feelings. This aspect was noted by Adam Connor during his
speech at the conference InteractionEleven last year. Though Connor hasn't
been writing any articles on this domain, it surely is an interesting aspect
that can help bring interaction deign forward. This thesis proves that it is
possible to conduct a interaction designwork according to a screenwriters
workingprocess with some advantages compared to common interactionde-
signprocess.
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Kapitel 1

Inledning

Måste vi verkligen se allting precis för vad det är? Att dra en gräns mellan
olika discipliner kanske kan ge stabilitet till ett ämne, men begränsas då inte
en divergent utvecklings kultur?

Interaktionsdesign är ett förhållandevis ungt ämne, begreppet började
användas systematiskt först under 1990-talet [46]. In�uenser hämtas från
många närliggande ämnen och arbetsmetoderna utvecklas hela tiden. Därför
är det viktigt att nya vägar utforskas hela tiden för att se om andra metoder
kan anpassas och användas inom interaktionsdesign för att föra detta vidare.

1.1 Rapportstruktur

Rapporten beskriver ett arbete där två discipliner möts, en arbetsprocess
från det ena ämnet används för att utföra ett arbete inom ett annat område.
Det är av stor vikt att förstå bakgrunden till detta tankesätt och rapporten
inleds därför med en övergripande inledning ämnena interaktionsdesign och
manusförfattande. I översikten av rapporten presenteras tidigare arbeten som
har gjorts inom närliggande områden för att visa på att frågan är högst
aktuell och omdebatterad sedan länge.

Utifrån denna bakgrund presenteras syftet med denna rapport och vad
den bidrar med utöver tidigare beskrivna arbeten. Syftet mynnar ut i en
frågeställning som ska besvaras i rapporten genom analys av ett fall där
processen jämförs med målinriktad design.

Efter detta kapitel följer avgränsningar för studien där alla medvetna av-
gränsningar �nns angivna. Därefter kommer bakgrunden där de två discipli-
nerna manusförfattande och interaktionsdesign beskrivs var för sig. Manus-
författande som är den äldre metod som ligger till grund för processen i detta
arbete beskrivs först för att öka läsarens förståelse för metodiken och dess
arbetsprocess. Därefter beskrivs interaktionsdesign som kommer att fungera
jämförande i resultat och analys samt slutsatser. Ämnet interaktionsdesign
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och en vanligt förekommande arbetsprocess beskrivs i detta arbete för att
�nnas som grund i kapitlet 5, Resultat och analys, samt 6, Slutsats.

Metoden beskrivs i kapitlet därefter följt av en beskrivning av arbetspro-
cessen som studeras och rapporten avslutas med resultat, analys och diskus-
sion. Sist i rapporten �nns referenslistan.

1.2 Tidigare arbeten

Teater är en mycket gammal konst som länge har funnits i människans kultur,
den har gamla anor och har varit ett naturligt sätt för människor att förmedla
kunskap mellan varandra, över kulturer och mellan generationer.

Teaterns anrika historia har lett till en väl utvecklad konst som �lmväsen-
det idag vilar på. Teknikerna är välbeprövade och det ligger många hundratal
år av erfarenhet bakom utformandet av sagor. Datorernas framfart i samhäl-
let var början på en ny era där tekniken tar mer och mer plats i våra hem.
Omställningen var stor för många när datorer började ta plats i folkhemmen
och mycket med tekniken kunde uppfattas som nytt och svårt. Försök gjor-
des att koppla denna nya svårbegripliga teknik till områden som var trygga
och välkända, till exempel i utformandet av det gra�ska gränssnittet. Fin-
zer och Gould, som var mycket tidiga på detta område, hämtade trygghet
i den gamla teaterformen och använde sig av teatraliska metaforer när de
utvecklade systemet Programming by Rehersal, framför allt teateruttrycket
�The representation is all there is� fungerade som ledord i deras arbete. De
trodde starkt på att försöka likna den nya världen av datoranvändande med
någonting som människor kände igen och kände sig trygga med. De såg redan
då liknelser i den anrika teatervärldens arbetsprocesser och valde därför det
som inspirationskälla. [20]

Heckel var också tidigt ute med att som designer inspireras av andra om-
råden, han valde dock att göra associationer till �lm snarare än teater. Han
tyckte att �lm närmare illustrerade en praktik som går från ingenjörsmäs-
sighet till en konstform. I sin bok använder han många metaforer från �lm
för att översätta i exempel på mjukvara. [26]

Laurel korsar även hon discipliner och låter sig inspireras av teater i
sin bok, hon beskriver bland annat en gra�sk designers roll som väldigt
lik en scenograf på teatern. På samma sätt som en gra�sk designer sätter
stämningen i ett program genom att använda former och färger som för
användaren uppfattas som typiska för programgenren sätter scenografen fram
en gammal duk, tekoppar och en gungstol för att skapa känslan av en te-
stund någonstans i Sverige för ett par hundra år sedan. Genom olika typer
av rekvisita sätter de stämningen. Laurel jämför med teatern där publiken
matas med information från scenen utan att ifrågasätta det som händer
bakom. [30]
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Intresset för att använda teater och �lm som inspirationskälla funnits och
prövats i ett �ertal projekt. Människor har visat olika synsätt på det hela och
�era har varit övertygade om de positiva e�ekterna av att använda konster
med gamla anor och narrativ för att utveckla designarbete. Trots detta tycks
intresset ha svalnat efter Laurels bok men ännu �nns det några som fortsatt
på hennes spår.

Adam Connor, en erfaren interaktionsdesigner, berättade under konfe-
rensen InteractionElevem under år 2011 om sin vision att inspirera sitt de-
signarbete från arbetsprocesser använda i �lmskapandet. Han gav där �era
exempel på metoder som han tyckte sig kunna använda i sitt dagliga arbete
som interaktionsdesigner, bland annat påpekade han fördelarna med story-
boards och berättade om ett arbete där han först målat upp en känslokurva
för användarna som han sedan designat efter. Han påpekar vikten att anpas-
sa en gränssnittsdesign efter den känsla användaren be�nner sig i och vilken
känsla man vill påverka användaren att hamna i. Connor har tyvärr inte
skrivit något inom detta men följande arbete kommer att göra en närmare
analys av det som Connor presenterade under sitt föredrag på konferensen.
[12]

Lene Nielsen skriver i Interaction design foundations encyklopedi ett ka-
pitel om personas där hon problematiken i att en personas beskrivning ofta
saknar de detaljer som sätter stämningen, detaljer som är mycket viktiga för
att läsaren ska knyta an till karaktären. Dessa detaljer är subtila hintar som
sätter igång fantasin och uppmanar läsaren att själv fundera kring använ-
daren. Hon pekar på att personas här har att lära från teatervärlden, något
som ännu inte plockats upp av andra. [35]

1.3 Syfte

Studien syftar till att undersöka om ett annat områdes arbetsprocess kan till-
föra nya aspekter till interaktionsdesign, främst målorienterad design. Den
här studien fokuserar på processen i manusförfattande, syftet är att använda
denna process i ett designarbete för att sedan utvärdera vilka element i pro-
cessen som kan vara värda att testa vidare inom interaktionsdesign. Detta
förverkligas genom ett interaktionsdesignarbete, med fokus på visualisering
av databaser, på företaget Sectra. Interaktionsdesignarbetet genomförs en-
ligt arbetsmodellen hos manusförfattare, beskriven nedan, och analyseras
med hjälp av jämförelser i metoden målinriktad design som är en av �era
vanligt förekommande inom interaktionsdesign. Jag kommer själv att utföra
både arbetet enligt den testade metoden samt re�ektioner och jämförelser
kring detta. Målinriktad design beskrivs endast teoretiskt och testas inte un-
der arbetet utan fungerar bara som jämförelse och ståndpunkt för området
interaktionsdesign. Syftet är därmed att med hjälp av teorin om målinriktad
design utvärdera manusförfattandet som arbetsprocess i detta designarbe-
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te samt undersöka om manusförfattandet teoretiskt kan tillföra något till
målinriktad design.

1.4 Frågeställning

• Hur kan en interaktionsdesigner använda manusförfattandets arbets-
process för att genomföra ett projekt i interaktionsdesign? Vilka likhe-
ter och olikheter �nns?

• Vilka metoder från manusförfattande kan komplettera interaktionsde-
sign?

• Vilka anpassningar av metoder från manusförfattande behöver göras
för att bidra till och fungera i interaktionsdesign?

1.5 Avgränsningar

Här presenteras de avgränsningar som har gjorts för att möjliggöra studien
under de givna ramarna för kursen. Då studien är starkt styrd av tidsramar
har åtskilliga avgränsningar varit nödvändiga.

Inom ämnet narritativa medier som in�uens till interaktiva medier �nns
mycket skrivet. Fokus i den här studien ligger speci�kt på manusförfattande.

Både �lmskapande och designprojekt är stora projekt med många roller
involverade. I detta arbete har en delprocess valts ut med fokus på manus-
författandet och inte hela �lmskapandeprocessen.

Manusförfattandets process analyseras och utförs utifrån den litteratur
som �nns inom ämnet. Kategorin är idag mycket fattig på forskningslittera-
tur och därför grundar sig stor del av arbetet på beskrivande facklitteratur
utan forskningsgrund.

Researchen har begränsats till företagets egna kunder, användare av det
system som ska ersättas. Bland företagets kunder har bekvämlighetsurval
tillämpats utifrån de kontaktuppgifter som givits till studenten från företa-
get.

I designprocessen har en stark avgränsning varit nödvändig, nämligen i
valet av produkt att designa. Denna var given från företaget vid studiens
start vilket gör att endast en process studerats.
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Kapitel 2

Bakgrund

Detta kapitel innehåller den bakgrund som rapportens resultat och analys
sedan kommer att luta sig mot. Sektionen Manusförfattande, 2.1.2, nedan
ligger också till grund för arbetssättet i processen.

Området interaktionsdesign är ett relativt nytt område, begreppet har
använts systematiskt sedan 1990-talet [46]. Det är ett ämne som sedan länge
hämtat inspiration från andra domäner och söker än idag nya vägar för att
utvecklas.

Interaktionsdesignern och författaren Jonas Löwgren [32] beskriver inter-
aktionsdesign med en mening som:

Interaction design is about shaping digital things for people's use

Med den förenklade förklaringen försöker han sätta en de�nition på ett stort
ämnesområde, Löwgren påpekar själv att denna de�nition är väldigt öppen
och kan begränsas genom att djupare gå in i de delmoment som han anser
ingår.

Som ett tvärvetenskapligt ämne hämtas inspiration från �era håll, delom-
råden som datavetenskap, psykologi och beteendevetenskap gör att det hela
tiden �nns många möjligheter att utveckla området och kräver att forskare
inom interaktionsdesign håller sig uppdaterade och vågar pröva in�uenser
från de områden som ingår. Detta arbete är ett försök att göra just det, att
låta en ett delområdes metodik in�uera ett interaktionsdesignarbete genom
att använda manusförfattarens arbetsprocess i ett interaktionsdesignarbete.
För att öka läsarens förståelse för dessa båda områden beskrivs i detta kapi-
tel manusförfattarprocessen, målinriktad design som används som en av �era
arbetsprocesser inom interaktionsdesign och teorin kring narrativ, berättan-
det som är en viktig del i �ödet i ett manus. Metoderna manusförfattande
och målinriktad design jämförs sedan i slutdiskussionen.
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2.1 Film och manus

I följande sektion kommer en kortfattad beskrivning av �lm samt en be-
skrivning av narration och grundstenarna inom manusförfattande. Det �nns
mycket lite forskning gjort inom området och följande text baseras främst på
information från handböcker i konsten snarare än någon empirisk forskning.
Även om detta arbete fokuserar på manusförfattarens process är historian
kring �lm en viktig del för att förstå hur manusförfattandet har utvecklats
till de metoder som används idag.

Filmen härstammar från den mycket gamla teatervärlden. När det nya
mediet med levande bilder började sprida sig �ck �lmen snabbt stor sprid-
ning, först som svartvita stum�lmer som sedan kom att hantera både ljud
såväl som färg. Mycket av den metodik som �nns inom �lm idag är fortfaran-
de lik den som används inom teatervärlden. Dock har �lmbranschen upptäckt
möjligheterna med att använda tekniska lösningar för ljud och andra e�ekter
i en utsträckning som är större än vad som är möjligt inom teatern. I och med
att ljudet och därmed talet blev möjligt i �lm ökade behovet av manusförfat-
tare, tidigare hade det räckt med att skådespelarna gjorde överdrivna gester
för att förmedla händelseförloppet till tittarna. Nu ställdes större krav på
att konversationerna skulle vara mer naturliga och psykologiskt trovärdiga.
Det behövdes författare som kunde skriva dramatiska dialoger som liknade
det naturliga talet och ett nytt yrke utvecklades, manusförfattaren var född
[25].

2.1.1 En narritativ upplevelse

Narrativ, berättande, framför allt om texter som framställer
händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning [33].

Sagor och �lm anses som narrativa, de leder läsaren eller tittaren genom ett
händelseförlopp på en bestämd väg mot ett be�ntligt mål. Läsaren kan inte
ändra på berättelsen och tittaren kan inte göra så att �lmen utspelar sig
annorlunda. Detta är på narrativ som många människor möter dagligen och
ett populärt sätt att förmedla kunskap mellan människor. Diskussioner �nns
dock om exakt vad som får och inte får räknas till narrativ.

I en avhandling av Gislén beskrivs narrativ som egenskaperna i en situa-
tion eller hos ett verk som gör att man uppfattar denna som berättande. Hon
väljer också att tillräkna drama som en narrativ genré. Gislén tar stöd för
detta bland annat i Aristoteles text Om diktkonsten där begreppen narrativ
och drama inte heller skiljs åt [23]. Detta är viktigt för denna uppsats som
också kommer att räkna drama som ett narrativ och därför använda metoder
i drama som jämförelse i slutdiskussionen.

Mats Ödéen beskriver i sin bok det han vill kalla för en ideal publik, en typ
av berättarsituation som med sin önskan om samförstånd och icke-förändring
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styr både berättandet och situationen. Denna ideala publik kan uppstå till
exempel när en berättelse är, vad Ödéen kallar, alltför framgångsrik. Då
upphävs retorikens förutsättningar och kvar �nns inte längre behovet av att
övertyga. Ett annat exempel är berättarsituationer som påverkas av kraften
från en extrem auktoritär. Berättande har makten att förändra och påverka,
det har en stark koppling till makt och in�uerar människor när de är väl
utformade. [48]

Det �nns olika typer av narration men klassisk narration är den som rege-
rar inom �vanlig� linjär �lm och böcker idag. Klassisk narration består av �e-
ra händelser som länkas samman av bland annat orsak-verkan, tid och plats.
Strukturen följer det som nedan beskrivs i kapitlet 2.1.3. I och med samhäl-
lets utveckling från den gamla traditionen att berätta sagor för varandra har
narrationen utvecklats till bland annat interaktiv narration. Den tidigare re-
lativt passiva åskådaren eller läsaren bjuds in att interagera med berättelsen
och blir snarare deltagare än åskådare. Ett exempel är teater där upplevelsen
kan vara nästan som på �lm, personerna på scenen följer ett fast manus och
ändrar inte sitt framförande beroende av publikens reaktioner. Det �nns idag
ett par teatrar som bygger på åskådarnas deltagande, till exempel ståuppa-
re och improvisationsteater arbetar mycket med publikreaktioner. Om ett
skämt får dålig respons är det knappast troligt att komikern fortsätter på
det spåret, improvisationsgrupper kan bjuda med publiken upp på scenen
eller låta dem skrika ord som gruppen sedan ska agera på. Detta är också en
typ av narration och historieberättande, dock är publiken mycket deltagande
i processen även om den ofta styr mot ett förutbestämt slut. Datorprogram
är ett annat exempel på interaktiv narration, spelet följer en bestämd väg
mot ett mål samtidigt som användaren är högst deltagande och kan välja
sin egen väg mot målet utifrån de parametrar som är givna. Gemensamt är
att dessa har ett manus, skrivna vägar mot målen som arbetas fram av en
designer eller författare.

Kring termen narrativ �nns en debatt där bland annat Gerald Prince för-
söker framhålla att drama inte tillhör narrativ då han anser det vara något
som sker direkt på scenen och därmed inte kan ses som en eller �era per-
soners kommunicerande av händelser [38]. Detta komplicerar hela uttrycket
betydligt och den debatten kommer ej beaktas i detta arbete. Drama, och
därmed även �lm, kommer därför också att räknas som narrativ.

2.1.2 Manusförfattande

Manusförfattandet blev ett yrke först när ljudet kom till �lmen och det var
viktigt att �lmerna och konversationerna i dessa kändes naturliga för tittaren.
När var människa började kunna se på �lm och detta inte var förbehållet
en liten del av befolkningen ökade kraven på väl planerade dialoger och
händelseförlopp i �lmerna. Filmerna behövde skrivas för tittarna. I det här
kapitlet presenteras en genomgång av manusförfattarens arbetsprocess, en
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Figur 2.1: Illustration av stegen i manusförfattandeprocessen

illustration av stegen i manusförfattande visas i 2.1 och beskrivs djupare i
detta kapitel.

Synopsis

Synopsis, utkast till ett �lm- eller teatermanuskript som kortfattat
beskriver �lmens eller pjäsens handling utan dialog [34].

Huruvida en synopsis skrivs eller ej är ganska olika mellan författare. Granath
och Parker är båda förespråkare för en synopsis såväl som de �esta guider
för manusförfattande som �nns på internet. [25, 36, 19]

Beskrivningarna av vad en synopsis innehåller kan också vara olika, Bow-
den beskriver det som att

A premise is a di�cult concept because� much like a thesis in
expository writing� it means di�erent things to di�erent people.
[8, s. 26]

Detta kan vara en anledning till att åsikterna om vad denna bör innehålla
kan skilja sig mellan författare. Ett annat problem är valet av ord, på svenska
är många författare av böcker om manusförfattande överens om att använda
ordet synopsis, det åter�nns såväl i böcker om på hemsidor. Ett annat ord
som används är premiss, något som för vissa författare är en del av det
som står i synopsis men för andra har samma innebörd som en synopsis. Till
exempel beskriver Parker i sin bok sex punkter som en premiss bör innehålla.
Punkterna nedan är en fri tolkning ur Parkers bok [36, s. 41].

• Bestäm dig för en genre och ett präglande uttryck. Till exempel kan
genren vara thriller med ett präglade inslag av romans.

• Bestäm form. Ska handlingen vara episodisk, cirkulär eller av någon
annan form?

• Beskriv karaktärerna. En beskrivning av karaktärernas namn, roller i
produkten och deras viktigaste karaktäristiska drag och problem.

• En beskrivning av de viktigaste händelserna. Till exempel en jordbäv-
ning, ett mord eller en karaktärs minnen och känslostormar.

• Referenser till tid och rum. Vart utspelar sig detta och när?
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• Frågan mellan kon�ikterna som kommer att driva �lmen framåt. Vad
ska hända i staden nu? Vem ska älska Julia? Det är här som läsarens
känsla av att vilja ha mer ska skapas.

Dessa är mycket lika de punkter som Granath beskriver som föreslaget
innehåll till en synopsis. Jag kommer att välja att kalla detta för synopsis.
Granath skriver vidare att:

Synopsis skriver man av två anledningar:

• Man vill tydliggöra materialet och dess struktur för sig själv.

• Man vill snabbt och lätt kunna presentera en idé och dess
handling för t.ex. beställare och andra intressenter.

[25, s. 42]

Synopsisen ska alltså vara en kort sammanfattning av �lmen, mellan en halv
och en A4-sida rekommenderas oftast. Det �nns dock även författare som inte
rekommenderar att man lägger ned sin tid och energi på att börja arbetet
med en synopsis. Suppa [43] beskriver synopsisen som ett bra sätt att försöka
sälja sin produkt men ingenting som producenterna efterfrågar, eller alls läser
om de får en. Snarare bör man först skriva ett ordentligt manus och som
komplement sammanfatta detta i en synopsis eller en outline, som beskrivs
nedan.

Outline

I Parkes bok blir det påtagligt hur di�us de�nitionen av begreppen inom
manusförfattande är när han beskriver hur man författar en outline.

The next major document in the writingprocess is the outline,
synopsis, or treatment. In general terms, outline and synopsis
mean a short prose version of the screen narrative. [36, s. 43]

Den beskrivning Parker gör av en synopsis är mycket likt det han be-
skriver i sin premiss samt det andra beskriver som synopsis. Parker skriver
senare att han anser en outline innefatta begreppet synopsis. Begreppen går
snabbt in i varandra och gränserna är mycket di�usa, speciellt vid jämförelse
mellan författare. Skillnaden mellan outline och synopsis är alltid utförlighe-
ten, vilket naturligt ger en skillnad i längd. Däremot skiljer sig åsikterna om
hur utförlig den ena eller andra ska vara. Synopsisen förväntas, som nämnts
ovan, vara mellan en halv och en sida lång medan en outline bör ligga på ett
par sidor för att mer utförligt förklara idén. Outlinen skall också innehålla
mer detaljerad information och motivera händelserna utförligt till skillnad
från synopsisen som snarare berättar om händelserna, inte varför.

Det �nns en debatt kring outlineskrivandet, precis som för synopsis, att
skriva eller inte skriva. Dan Bronzite är en manusförfattare som har övergått
till att börja skriva outlines med följande motivering:
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The thing is, I never used to outline my movies before I wrote
them. I just sat down with a pad and a pen and jumped right
into it. To be fair, it was a liberating experience. A �stream of
consciousness� as they call it in literary circles. What pops into
your mind, suddenly appears on the paper. The �ow takes you
away with it.. but beware, before you know it you are ten pages
into your feature script and you have no idea of where you are
going or indeed, where you came from. [9]

Många förespråkare av outline och synopsis har just samma motivering
som Bronzite, att det hjälper författaren att hålla sig på banan och mot ett
stadigt mål. En annan anledning är, precis som vid diskussionen för synopsis,
att hålla investerarna nöjda och målinriktade under en process som kan kosta
både tid och pengar. Manusförfattande kan annars vara en mycket seg process
med många revideringar innan författaren känner sig nöjd nog att visa upp
ett utkast för andra. En outline ger författaren någonting att dela ut till
hungriga investerare, som ett mellanmål innan den stora slutprodukten.

En del författare tycker att man inte bör skriva outline. Många propa-
gerar för att det är ett onödigt arbete då det sällan är någon som läser det,
en annan anledning är att det kan begränsa författaren. Om en författare
lägger ner �era timmar på ett outline kan denne känna sig tvingad att i slut-
produkten fortsätta på samma idé, trots att den kanske inte håller när det
väl kommer ut i manuskript. Istället för att känna sig fri och kanske ändra i
konceptet kan manusförfattaren nagla sig fast vid den första idén. Författare
kan också uppleva det som krystat eller tillgjort att skriva en outline, det
�nns människor som helt enkelt inte känner sig bekväma med konceptet och
inte skriver av den anledningen. [47]

Förstudie

Alla vederhäftigt och trovärdigt berättade �lmhistorier bygger på
ett genomarbetet manus med underbyggda fakta. [25, s. 41]

Förstudier inom manusförfattande är ett relativt outforskat ämne, om
inte annat ett ämne det skrivs väldigt lite om. Det trycks ofta på hur viktigt
det är med källor och informationssök och att lära känna sina karaktärer,
här �nns inte diskussionen som löper genom de två tidigare punkterna utan
snarare en rörande enighet - det är viktigt att veta vad man skriver om.

Det �nns författare som föreslår att man bör bygga sina karaktärer på
människor man känner och har i sin direkta närhet [8]. Andra trycker på
en grundlig undersökning där man lever sig in i sina karaktärers tänkta
vardag. [25] Parker föreslår en kombination av dessa, att först utgå från sina
egna erfarenheter och därefter genomföra en ordentlig undersökning för att
bekräfta eller förkasta sina hypoteser om karaktären. Parker beskriver �era
sätt att hämta inspiration till sitt projekt, en fri tolkning av hans förslag är:
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• Att inspireras av andra medium, han �aggar dock för att vara försiktig
med äganderätten till idén.

• Historiska eller framtida händelser. Vad har format världen som den
är idag och hur tror vi att den kommer se ut imorgon? Låt detta spela
roll i manuset, inspireras av stora händelser.

• Existerande produkter. Det är inget fel i att inspireras av andra.

När inspirationen väl har infunnit sig är det dags att sätta sig in i ämnet,
som Granath skriver i sin bok

Ska man göra en informations�lm om mjölkproduktion, måste
man kanske besöka en bondgård eller ett mejeri, göra intervjuer
m.m. [25, s. 41]

Stycket ovan är ett exempel på hur utförligt många texter om manusför-
fattande går in på förstudien. Som nämnts tidigare beskrivs det som ytterst
nödvändigt men inte precis hur detta ska gå till. Det �nns dock ett fåtal
författare som har gjort ett försök att sammanfatta lämplig undersöknings-
metodik. Parker är en av dem, en annan är Henry James, författare av bland
andra Portrait of a Lady och Madame de Mauves, som använde sig av ett
vetenskapligt tillvägagångssätt. James citeras av bland annat Field som tar
upp bitar av James forskning i sin egen bok [18]. James använde sig av sam-
ma metoder som sin bror, den välkände psykologen William James, för att
studera människor som skulle komma att lägga grunden för karaktärerna
i hans böcker. Henry James skrev också ett �ertal essäer där han försökte
beskriva svårigheten i att skapa en trovärdig karaktär. [31]

Pixar är ett företag som har tagit till vara på värdet av en ordentlig
förstudie. Under skapandet av �lmen Finding Nemo, en process som �nns
dokumenterad i �lmen Making Nemo, gjordes en grundlig undersökning, al-
la i utvecklingsteamet �ck ta dykarcerti�kat och ge sig ut i vattnet. En stor
mängd tid och pengar lades ned på att just studera vattenlivet samt att
försöka ta med sig det man såg ute i naturen in i studion. Utan den grund-
liga förstudien hade �lmen kanske sett väldigt annorlunda ut. Gruppen som
arbetade med utvecklingen av �lmen arbetade också med frågeställningen
: Vad är det som gör att vi får känslan av att vara under vatten? Det var
en stor del av projektet att först försöka återskapa precis vad de såg och
sedan modi�era det för att förmedla känslan till tittarna. Det är viktigare
att förmedla rätt känslan än att göra en exakt avbild av verkligheten. [37]

Parker berättar mer utförligt, med konkreta tips, hur delar av en förstudie
kan gå till och vad man bör tänka på. Han lägger störst fokus på att förklara
de olika faserna i en intervju, hur intervjuer bäst används och vad man bör
tänka på när man ska utföra en intervju. Han försöker också med hjälp av
sex frågor skapa ett ramverk för förstudier i detta sammanhang. [36]
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Förstudien bildar den grund som manuset författas på, deltagarna i för-
studien plockas isär och pusslas ihop till karaktärer platser och händelser blir
till scener. Allt det som noteras i förstudien hjälper till att bilda de scener
och händelser som återkommer i manuset.

2.1.3 Manuset

�If in doubt, write.� [18]

När föregående steg är avklarade är det dags att börja med själva manusför-
fattandet, skissandet på det som ska komma att resultera i en slutprodukt,
målet som vi hela tiden har arbetat mot. Vid skrivandet �nns det �era saker
en författare behöver tänka på. Ett tips är att sätta upp sin synopsis, outline
eller ett ledord synligt för att inspireras av den röda tråden i manuset. [25]

Det �nns en del regler för hur manuset ska se ut rent fysiskt snarare
än innehållsmässigt. Detta underlättar för andra som arbetar med manuset
senare att förstå vad det är som menas och hur texten ska tolkas. Därför �nns
det olika manusformat där författaren måste välja ett av dessa och hålla sig
till det. I huvudsak används två format, amerikanska och tvåspaltsformat [8].

En mycket viktig del i författandet är att välja inriktning, vad ska det här
bli för typ av �lm? Tips och mallar passar bara in under speci�ka genrer som
författaren först och främst måste bestämma sig för. Är detta en dokumentär
eller en komedi? Avspeglar �lmen verkligheten eller är den ett försök att
åkerskapa en berättelse? Kanske är det science �ktion?

Beroende på vilken genre författaren väljer kan man senare fördjupa sig
i alla de tips och mallar som �nns ute. Parker beskriver mycket tydligt i sin
bok hur olika typer av historier kan utvecklas och gör utförliga mallar över
vad man ska tänka på under skrivandet [36].

En sak har alla genrer dock gemensamt, de �esta �lmer följer den dra-
maturgiska kurvan.

Dramaturgisk kurva

Den dramaturgiska kurvan är ett välkänt koncept som används �itigt inom
�lm och skådespel. Kurvan utgår från att en �lm består av tre akter, de
två första akterna avslutas med en vändpunkt och den sista akten med en
avrundning [25]. De olika delarna kan skilja sig en aning i innehåll mellan
genrer men generellt ser kurvan ganska likartad ut. Skillnad kan också �nnas
mellan tv-serier, dokumentärer, �lm eller andra typer av program då det rör
sig om mycket olika tidsspann men även här gäller att kurvan generellt är
tydlig i de olika typerna.

I första akten presenteras huvudkaraktärerna, det kallas också för exposi-
tion, och tittaren matas med information för att senare i �lmen kunna hänga
med i kon�ikter och en mer invecklad historia. Första akten inleds med ett
anslag som är en kort presentation för att sätta stämningen, ofta endast ett

13



par minuter långt och kan till exempel vara en scen som förbereder tittaren
på vad �lmen ska komma att handla om. Ett exempel är anslaget i �lmen
Million Dollar Baby där de tre huvudkaraktärerna presenteras i den miljö
�lmen sedan ska komma att utspela sig i. I till exempel skräck�lm kan an-
slaget användas för att lugna tittaren och ge en falsk känsla av trygghet för
att chocken ska bli större senare vid en dramatisk händelse.

Efter anslaget följer en presentation där tittaren presenteras saker som
kommer att vara viktiga i den fortsatta handlingen. Presentationen är myc-
ket längre än anslaget och ger en tydligare bild av vilka karaktärerna är,
vad en eventuell kon�ikt kan ha sin rot i, tidigare relationer och liknande.
Presentationen ska besvara frågorna vad, var, när, vilka och hur. Utan den
informationen kan tittaren få svårt att hänga med i handlingen senare, ris-
ken �nns att tittaren själv försöker pussla ihop de svar som inte är givna och
senare i �lmen får problem att förstå då förväntningar inte hänger ihop med
det som faktiskt händer. I �lmen Spindelmannen presenteras vi i anslaget för
Pete Parker, huvudpersonen, och Mary Jane, hans stora kärlek. Vi får inte
svar på hur deras relation hänger ihop eller vad �lmen ska komma att handla
om förrän presentationen. Där trä�ar vi de som kommer att vara �de onda�,
vi trä�ar spindeln som biter Peter, Peters nya förmågor, Normans kon�ikt
med sin chef som förmedlar en känsla av orättvisa och slutligen Normans
förvandling till ett monster. Efter detta har tittaren en ganska bra förståelse
av vad som ska komma att hända i resten av �lmen, vilka som kommer att
spela en viktig roll för handlingen och vem som är god/ond. Vändpunkten
är när Pete inser vad han måste göra med sina nya krafter.

Akt två är den del av �lmen som laddar upp inför slutet. Hela akt två
arbetar för att tittaren ska känna igen sig och sympatisera med huvudperso-
nen, få en känsla av samhörighet och engagera tittaren känslomässigt. Mindre
kon�ikter kan ske genom hela akt två men alla verkar för att förbereda titta-
ren på den stora kon�iktlösningen samt �Point of no return�. Akt två inleds
med en fördjupande del där vändpunkt 1 används och börjar spela roll i hu-
vudpersonens liv. I Spindelmannen är vändpunkt 1 när Pete får sina krafter,
det förändrar hans liv från att vara den mobbade pojken till att vara en
hjälte med en stor hemlighet. Pete börjar därför utforska sin förmåga sam-
tidigt som han för första gången i sitt liv vågar ta kontakt med Mary Jane.
Fördjupningen skapar stabilitet i de nya förutsättningarna som karaktärer-
na står inför efter vändpunkt ett. Utan denna stabilitet kan det vara svårt
för tittaren att förstå varför Pete riskerar sitt liv för staden senare i �lmen.
Här kommer vi till �point of no return� där Pete har accepterat sitt nya liv
som stadens hjälte och ser sig inte bara som en vanlig tonårspojke. Här and-
ra delen i akt två, kon�iktupptrappningen. Situationer förvärras, kärlek blir
till bråk, hemlighetsmakeri, press, aktion och stressande situationer regerar.
Spindelmannen inser att han inte är ensam om att ha starka krafter, det är
inte längre lika riskfritt och lätt att bekämpa brott som de tidigare småtjuvar
han stött på. Livet blir lite mer komplicerat innan vi kommer till vändpunkt
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två.
I vändpunkt två avslöjas ytterligare fakta, som tittaren ofta varit med-

veten om, mellan karaktärer i serien. En otrohet uppdagas, en hemlighet
avslöjas och huvudkaraktären be�nner sig ännu en gång i en ny, aningen
obekväm sits. I exemplet Spindelmannen är det här den onde får ett övertag
på den gode, nämligen när Norman förstår att Pete är Spindelmannen. Detta
gör Petes liv än mer farofyllt då hans tidigare jämnstarka motståndare nu
har ett stort övertag som han själv är omedveten om.

Tredje akten är början på slutet i �lmen, nu har spänningen och kon�ik-
terna byggts upp under en längre tid. Tittarna är väl insatta och frågan är
om det goda eller det onda ska vinna i slutet. Allt som händer här har möj-
liggjorts i första och andra akten. Tredje akten börjar med kon�iktlösningen,
ska det bli ett lyckligt eller olyckligt slut? Därefter kommer avtoningen, här
får tittaren vila i känslan efter kon�iktlösningen. Avtoningen är en avrund-
ning för att förstärka den sista känslobilden, att sörja klart en förlorad karak-
tär eller få glädjas avslappnat vid ett lyckligt slut. För korta avtoningar kan
lämna tittaren med en känsla av otillfredsställelse och saknad av ett riktigt
avslut, även om den stora kon�ikten är upplöst och avklarad. [25, 36]

2.1.4 Revidering

När författaren äntligen känner sig färdig med sitt arbete börjar arbetet med
revidering. Det är viktigt att texten bearbetas många gånger för att nå sin
absoluta topp. Kanske är någon scen oklar eller är handlingen inte tillräckligt
lätt att förstå? Författaren bör alltid börja med att själv granska sitt manus,
det �nns många tips för hur detta ska göras för att vara så objektivt som
möjligt [36, 25, 43, 19]. Parker påpekar vikten i att göra detta för att andra
som ska jobba med �lmen inte ska få förutfattade meningar om författaren
vilket är lätt hänt om denne lämnar ut ett utkast snarare än den absolut
bästa produkten. Parker nämner också att det absolut bästa tillfället att
börja revidera sin text är när man precis har skrivit den, annars riskerar
man att få göra om väldigt mycket av arbetet om det senare visar sig att en
scen helt enkelt inte håller måttet. [36]

Bowden rekommenderar att man ska läsa som en läsare, snarare än som
en författare. Hänger texten ihop? Läs texten högt för att få en känsla för
takten i samtalen och ifrågasätt hela tiden arbetet [8]. Parker använder sig
av en femstegslista som han rekommenderar att man ska följa vid revide-
ringen av det första utkastet, nedan är en fritt tolkad sammanfattning av
Parkers text. Revideringen börjar på en mycket hög nivå för att sedan för-
djupas och för�nas till mycket detaljerad design i slutet från en revidering
av helhetsbilden i början.

1. Strukturell revidering
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Här ifrågasätts alla grundläggande idéer i manuset. Vilka är huvudper-
sonerna, vad är deras respektive roller, har någon karaktär fått en större
roll i manuset än det som tidigare var tänkt? Hur re�ekteras den dra-
maturgiska strukturen i det större sammanhanget och uppfyller �lmen
förväntningar som �nns inom genren? En skräck�lm utan mystik och
försvinnanden eller mord riskerar att göra tittarna besvikna. Frågorna
i denna fas handlar mycket om hur manuset kan ha ändrats under skri-
vandet, att genren har tappats bort, avvikelser från den dramaturgiska
kurva eller förändringar i karaktärernas rollfördelning.

2. Revidering av karaktärer

Karaktärerna som är kvar sedan föregående fas ska ses över. Är alla
medverkande i �lmen motiverade? Introduceras karaktärerna och deras
motiv tydligt nog för att tittaren ska förstå varför de är med i �lmen
och vilken roll de spelar i berättelsen? Målet med denna revideringsfas
är att alla karaktärer ska ha en tydlig roll i �lmen och vara trovärdiga
inom parametrarna för denna typ av narrativ.

3. Revidering av scener och sekvenser

När dramaturgin följer kurvan och karaktärerna är väsentliga fortsätter
revideringen till scener och sekvenser. Genererar sekvenserna en stabil
rytm genom �lmen? Har varje scen minst ett dramatiskt syfte, vem
driver scenen, hur öppnas och avslutas den och är den lik någon annan
scen i manuset? Allt detta för att skapa en stark rytm som hjälper till
med att förmedla en känsla av logik. Scener kan behöva läggas till eller
tas bort för att skapa den korrekta rytmen genom �lmen.

4. Revidering av dialoger

Passar dialogerna ihop med scenen, karaktärerna och den dramaturgis-
ka kurvan fortfarande? Det är viktigt att dialogerna känns genuina och
att de passar ihop med karaktärernas personligheter för att tittaren
verkligen ska svepas med av historien. Ett bra sätt att testa trovärdig-
heten i karaktärernas repliker är att läsa dem högt tillsammans med
andra, för sig själv, en karaktär i taget och så vidare på olika sätt bara
för att vara säker på att det ger den rätta känslan och att karaktären
känns trovärdig.

5. Polering

När alla delar av manuset har kontrollerats och reviderats är det dags
att �nslipa manuset som helhet igen. När scener och dialoger ändras
krävs det att hela manuset hänger med för att rytmen inte ska brytas
i �lmen. Gör de ändringar som behövs för att de scener som är kvar
ska �yta på genom en väl genomtänkt sekvens.
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Field uttrycker revidering i tre faser där han börjar med det första ut-
kastet som han kallar �words on paper� som är det första författaren skriver
ihop som en helhet. Words on paper är den fas varje författare bör börja med
enligt Field, att sätta ord på pappret utan att överarbeta sin idé för mycket.
När denna är klar bör författaren lägga ifrån sig sitt arbete i en vecka för att
sedan komma tillbaka och sträckläsa texten utan att notera eller avbrytas
av någonting. Därefter ska författaren lägga undan manuset igen och skriva
tre texter.

I den första ska författaren beskriva vad som gjorde att han eller hon
fastnade vid just den här idén. Var det karaktärerna, historien, situationen?
Texten ska besvara frågan: Vad är det som gör att du verkligen tycker om
det här materialet eller idén?

Den andra texten ska besvara frågan: Vilken typ av manus skrev du till
slut? Du kanske började med en spännande story med romantiska inslag och
slutat med en romantisk historia som utspelar sig under spännande förhål-
landen.

Nu har författaren re�ekterat över vad som var det viktiga i den grund-
läggande idén samt vad det faktiskt blev för typ av text. I den här texten
ska författaren re�ektera över vad som fattas i detta utkast för att uppfylla
det som författaren hade tänkt sig från första början. Här ska författaren re-
�ektera över vilka ändringar som behöver göras för att manuset ska behålla
det som författaren från början tyckte var det viktigaste och hur författaren
ska åstadkomma detta.

Först efter att detta är gjort får författaren läsa sin text igen och mar-
kera i texten, fokus bör ligga på hur väl historien följer den dramaturgiska
kurvan. Nu måste författaren se sina scener framför sig, vilka går att göra
och vilka passar in, vilka behöver ändras på. Den mekaniska fasen slutar i
ett utkast som är görbart. Efter detta gäller det att polera hela manuset för
att attrahera andra läsare, först och främst producenter.

Båda författarna, Parker och Field reviderar sina texter först på en över-
siktlig nivå och att sedan gå ned till detaljnivå för att till sist polera upp
den översiktliga bilden. För att vidare förmedla sin idé kan man som förfat-
tare också skissa scener för att överlämna till den som sedan ska regissera.
Storyboarding är en teknik som ofta används för att kommunicera mellan
författare och de som i slutändan ska spela in �lmen.

2.1.5 Storyboards

Storyboards är en tecknad översikt av ett �lmmanus som ofta tecknas i
serieliknande form. Storyboards kan ritas av till exempel särskilda tecknare,
regissörer men också av manusförfattare antingen för att förtydliga en scen,
en kameravinkel eller för att ge investerare något mer att ta till sig än bara
texten. Speci�kt för storyboard är att de tar manuset till ytterligare en
dimension när text blir till bilder och �öden illustreras på ett sätt som inte
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kräver lika mycket av fantasin som en text gör, hur väl texten än nå vara
skriven lämnar det utrymme för olikheter ,mellan människors föreställningar.

Storyboards används också mycket inom design såsom interaktions- och
speldesign. Tekniken har sin bakgrund inom �lmbranschen och användandet
av dessa utanför �lmvärlden är debatterat. Speldesign-gurun Chris Craw-
ford är starkt negativ till inlånandet av metodik från ett starkt narritativt
område till spelvärlden som han anser vara starkt interaktiv. Storyboards
kan underlätta för intressenter att tydligare förstå produktens känsla och
stil vilket i vissa fall kan vara nödvändigt för att alls kunna sälja sin idé
och därmed kunna fortsätta produktionen, han håller dock inte med om att
det bör användas som utvecklingsverktyg. Crawford uttrycker sitt missnöje
i detta:

The primary value lies in pitching the game to executives who
dont understand interactivity. The basis for this lies in the vanity
of people (especially executives) in the game biz. Storyboards are
what people use for making movies. If we use storyboards, then
we must be as hoity-toity as the movie people [15, s. 119]

Crawford refererar till storyboards som ett anti-interaktivt verktyg som
därför begränsar designen av hela spelet, främst då storyboards pekar på
en bestämd väg genom scenariot vilket han tycker sällan stämmer överens
med spelstrukturen då användaren ofta kan ta många olika vägar för att må
samma mål eller olika mål från samma startposition.

Trots bland annat Crawfords mer eller mindre vilda protester över an-
vändandet av storyboards är tekniken väl etablerad inom �lm, ett �ertal
designgenrer såväl som speldesignbranschen idag. [15, 4, 11, 14]

2.2 Interaktionsdesign

Försök till en de�nition är nästan oändliga, kärt barn har många namn och
interaktionsdesign tenderar ofta att tangera andra områden och gå under ett
par olika benämningar. [30]

Det varierar hur brett man väljer att de�niera ämnet, ibland är de�ni-
tionerna breda och vaga vilket gör att ett �ertal andra grupper riskerar att
bakas in i området interaktionsdesign. En annan orsak till svårigheterna med
de�nition är de ständiga förändringarna inom ämnet. Som tvärvetenskapligt
sker kontinuerligt forskning inom ämnet såväl som närliggande ämnen och
innebörden av området förändras, till exempel skedde nyligen ett namnbyte
på det tidigare Usability Professionals Association som numera heter User
Experience Professionals Association efter diskussioner kring termen använd-
barhet, vilket värde det har idag jämfört med tidigare och hur detta värde
stämmer överens med föreningens målbild idag. Detta visar tydligt på den
ständiga förändringen inom området och dess fokus.
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Laurel beskriver i sin bok ett minne från 1988 när hon deltog i Alex-
ander Associates sponsored INtertainment conference. Här tog försöken att
de�niera ämnet nästan över hela fokuset på konferensen och många gjorde
tappra försök till en de�nition men ingen tycktes riktigt falla alla deltagare
i smaken. [30]

Bob Baxley beskriver i sin publikation hur ämnet interaktionsdesign först
har splittrats in i många mindre specialiserade områden inom vilka designers
inte har tagit hänsyn till varandra. Nu börjar de olika smågrupperna för-
hoppningsvis hitta tillbaka till varandra. Interaktionsdesigners inom mindre
områden presenteras för interaktionsdesigner inom andra områden och vi lär
åter igen känna de delområden som tillsammans formar den rot alla grenar
härstammar från. Baxley använder interaktionsdesigner och informationsar-
kitekt som exempel och beskriver dem som beroende av varandra och mycket
närliggande domäner. Han påpekar också att en bred kunskap är viktig för
att kunna göra ett bra designarbete.

[...] the best interaction designers draw from a variety of disci-
plines ranging from perceptual psychology to computer science.
[6]

Den splittring av ämnet som uppstått på senare år blir också väldigt
tydlig i Jenifer Tidwells bok Designing Interfaces. Innehållet i originalutgå-
van från 2005 skiljer sig förhållandevis mycket från den senaste utgåvan från
2011. Tidwell skriver i sin introduktion till den nya utgåvan att

Most user interface designers- who might now play the roles of
user experience(UX)designers, or interaction designers, or infor-
mation architects, or any of several other titels- now do their
work on the Web. [45, s. xi]

Citatet re�ekterar två saker. Det som för bara ett par år sedan kunde ses som
en yrkesroll har idag splittrats upp till �era mer speci�ka grupper som delar
denna litteratur. Det påpekar också vilken stor förändring som har skett i
detta relativt unga ämne på bara ett par år. Användarna har gått över till att
till stor del arbeta med en ny plattform och dela upp sitt yrke i mindre delar
för att speci�cera sig. Detta kan starkt kopplas till att tekniken vi använder
hela tiden utvecklas och möjligheterna inom design blir bara �er. Vi ändrar
de fysiska medierna och begränsningarna blir färre, delområden blir större
och kräver istället specialister på mindre delar snarare än helhetslösningar
som tidigare [45].

Goodwin beskriver de luddiga gränserna mellan interaktionsdesign och
andra ämnen som HCI, �human factors� och området som informellt kallas
�usability� som ett resultat av att många interactionsdesigners från början
kommer från just dessa andra närliggande områden och låter sitt arbete som
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interaktionsdesigner in�ueras av tidigare erfarenhet och rollerna börjar �yta
ihop. [24]

I de olika försöken till de�nition skiljer sig också fokuset mellan män-
niskans och maskinens roll i sammanhanget. Buchanan är ett exempel som
lägger stort fokus på användarens roll och ser interaktionsdesign som det
sätt människor interagerar med och relaterat till varandra genom medie-
rande produkter och tjänster. Han väver också in hur människor upplever
systemet och aktiviteter kopplade till det. [10]

I en intervju som idag är över 20 år gammal beskrev Don Norman en
klyfta mellan de som studerar �what is needed� och de som faktiskt arbetar
med design och utveckling. Problematiken låg i att dessa två grupper var-
ken förstod eller var villiga att lyssna på varandra. Han beskrev också ett
problem med designers som har vanföreställningar om fantasimonster som
de kallat användare. Norman var en av de första att uppmärksammade �user
experience� som arbetsfält i behov av utveckling. Han var en av de som ti-
digt jobbade med användarupplevelser på Apple och beskriver i intervjun
att han för framtiden hoppas på mer fokus på användarcentrerad design och
även fokus på uppgifterna. [40]

Norman känner sig förhoppningsvis nöjd. Interaktionsdesign beskrivs idag
av många som design med fokus på människans beteende och hur människor
interagerar med artefakter, vilket är den de�nition som kommer att ver-
ka i denna uppsats [4]. Interaktionen kan sedan ske mellan människor och
människa�maskin på olika sätt och olika människor betraktar interaktionsde-
sign olika utifrån detta [17, 16]. Interaction Design Association har de�nierat
yrket interaktionsdesigner:

Interaction Design (IxD) de�nes the structure and behavior of
interactive systems. Interaction Designers strive to create mea-
ningful relationships between people and the products and services
that they use, from computers to mobile devices to appliances and
beyond. [5]

Den ovanstående beskrivningen stämmer ganska väl överens med andra
som �nns tillgängliga. Arvola beskriver det som en designdisciplin med fo-
kus på att forma villkoren för interaktionen mellan människor och digitala
tjänster, system och artefakter. [4]

En annan författare inom ämnet är Goodwin som beskriver interaktions-
design likartat:

Interaction design is a discipline focused on de�ning the form
and behavior of interacive products, services, and systems. [24]

Ovanstående de�nitioner är relativt vaga men mycket lika. Det visar på hur
brett och svårde�nierat ämnet är på detaljnivå men i ett översiktligt perspek-
tiv är experterna eniga. Interaktionsdesign strävar efter att skapa system som
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passar människors beteende. Löwgrens korta och koncisa de�nition [32] har
en stark samhörighet med ett �ertal av diskuterade de�nitioner på ett väl-
digt övergripande plan och är om än väldigt brett de�nierat, också väldigt
trä�säkert.

Interaction design is about shaping digital things for people's use.

2.2.1 En interaktiv produkt

Interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan.
Termen används inom många, vitt skilda områden. [46]

Laurel skriver i sin bok att interaktion här de�nieras som förmågan hos
människor att deltaga i aktiviteter i ett representativt sammanhang. Hon
skriver vidare att interaktion är ett tröskelfenomen som är starkt beroende
av sammanhanget. Utan ett korrekt sammanhang är det svårt, för att inte
säga ibland nästan omöjligt att skapa den rätta interaktionen. [30]

Espen J. Aarseth skriver i sin bok Cybertext om hur det som tidigare an-
setts som strikt narritativa medier kan korsa gränsen till interaktiv. Aarseth
använder exemplet med texter jämfört med upplevelsen av ett spel och hur
dessa båda kan tangera mellan narritativ och interaktiv. Han använder sig
av en metafor med sändare, meddelande och mottagare med utgångspunkt
i den klassiska kommunikationsteorin. Aarseth visar hur han implementerar
kommunikationsteorin på spel.

When I �re a virtual laser gun in a computer game such as Spa-
ce Invader, where, and what, am �I�? Am I the sender or the
receiver? I am certainly part of the medium, so perhaps I am the
message. [1, s. 30]

Frågan blir här om användaren är meddelande, mottagare eller sändare. Är
han en del av en interaktiv produkt eller en narritativ upplevelse? Aarseth
skriver vidare i sin bok att den politiska debatten om författare-läsare som
pågår kring texter som till exempel wikisidor på internet är inte grundade i
pappers eller elektroniska texter, interaktiva eller narritativa texter eller öpp-
na eller stängda texter. Det som avgör en text är istället om en läsare har
förmåga att omvandla texten till något som upphovsmannen inte kunde för-
utse. Han betonar också att stor vikt här läggs på läsaren och dennes fantasi,
detta styr huruvida texten kommer att vara interaktiv eller narritativ.

2.2.2 Designprocessen

Inom interaktionsdesign �nns det en uppsjö av metoder, man gör ofta skill-
nad på konceptuell och konkret, även kallad fysisk, design. [14, 13]

Den konceptuella designfasen föregår den konkreta designfasen. I den
konseptuella fasen ingår undersökande arbete kring användaren och dess
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Figur 2.2: Illustration av stegen i målinriktad design

omgivning, organisationsscheman och arbets�öden. Resultatet av en kon-
kret design är ofta interaktiva prototyper som ser ut och beter sig som den
slutgiltiga produkten medan den konceptuella fasen slutar i diagram och
storyboards. Utifrån dessa har �era olika metodiker vuxit fram. [27]

Många förespråkar idag en målorienterad metod vid interaktionsdesign
projekt, metodiken utvecklades på företaget Cooper som en variant av an-
vändarcentrerad design och är idag vida spridd i branschen [24, 14]. En
illustration av det hela arbets�ödet inom interaktionsdesign visas i 2.2.

Norman står som en av kritikerna till denna metod. Han beskriver det-
ta som en farlig brist i branschen där utövarna har blivit för lata för att
ifrågasätta de metoder som används idag, han anser att det kan vara rent
av farligt att inte ställa sig kritisk till metoden. Norman föreslår istället ett
aktivitets-centrerat tillvägagångssätt där fokus bör läggas på hela aktivite-
ten istället för separata delar. Istället för att lägga ned alltför mycket tid på
att fördjupa sig i användaren bör man istället lägga tiden på att fördjupa
sig i aktiviteten.

Eftersom målorienterad design ändå är så pass allmänt accepterat som
tillvägagångssätt inom interaktionsdesign är det den metod som kommer
beskrivas i denna rapport.

Målorienterad design eller human centered design betyder att man för-
söker förstå användaren och designa för denne. Målen är enligt Cooper med
�era att:

• Förstå användarnas önskemål, behov, drivkraft, mål och sammanhang-
et

• Förstå områdes speci�ka, tekniska, och a�ärsbundna möjligheter, krav
och begränsningar

• Använda denna kunskap som en plattform för att skapa produkter
vars form, innehåll och beteende är användbart, åtråvärt så väl som
ekonomiskt och tekniskt genomförbart [14]

Metoden anses inte ge några regler för hur en designprocess ska gå till
utan snarare ett ramverk för hur det kan gå till samt en mängd förslag och
idéer utvecklade från praktik snarare än forskning. Principerna beskrivs som
riktlinjer för att skapa bra lösningar under speci�ka omständigheter. Arbe-
tet består av sex stycken större delmoment, se 2.3. Ibland beskrivs Coopers
modell som bestående av sju moment då även projektplanering är en del av
arbetet [24]. Coopers metod lägger stor vikt vid research och att lära kän-
na användaren på djupet. Goodwin beskriver dessa steg mycket detaljerat i
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Figur 2.3: Coopers målinriktade design [14]

sin bok, nedan följer en sammanfattning av en föreslagen process vid inter-
aktionsdesignarbete. Processen nedan härstammar från Goodwins bok med
inslag från andra källor.

Undersökning

Den undersökande delen strävar efter att, som Goodwin uttrycker det, �un-
derstanding the Business� [24, s. 65] det vill säga skapa en förståelse för det
a�ärsområde produkten kommer att verka inom. Den undersökande delen är
mycket viktig för att få en förståelse för vilka som ska komma att använda
produkten samt i vilket sammanhang. I en undersökning börjar man med
intervjuer av alla intressenter. Det kan vara allt ifrån investerare till utveck-
lare, marknadsföring, säljare och supportpersonal. Detta kan vara varierande
mellan olika företag men det viktigaste är att intervjua de personer som har
in�ytande över produkten och ska komma att hantera den framöver, dock
inte som användare av den.

Först därefter kan man börja med användarundersökningar. Dessa görs
inte med samma uppsättning av frågor som tidigare intervjuer. Här är det
viktigt att identi�era användares eventuellt olika roller i produkten.

Inom interaktionsdesign är den undersökande delen generellt väldigt vik-
tigt. Det �nns mycket skrivet om hur dessa undersökningar ska gå till, om
man bör göra dessa studier i styrda laboratorium vilket ibland är ett måste
för den produkt man arbetar med eller om man ska göra sina undersökning-
ar i det vilda. Många böcker om interaktionsdesign tar också med inslag
om intervjuer och observationer från antropologin. Stor vikt läggs speciellt
vid forskning men också i andra projekt på att undersökningen görs enligt
förutbestämd praxis. Cooper förespråkar kvalitativa undersökningar då det
ofta kan vara ett problem att få tillgång till tillräckligt många användare
och avsätta tillräckligt med tid för att hinna med en kvantitativ studie. Han
påpekar också att fördelarna är många med en kvalitativ studie jämfört med
en kvantitativ då dessa undersökningar sällan syftar till att ta fram si�ror
som genuina genomtänkta svar från användarna. [14, 24]

Modellering

Personas är ett verktyg som ofta används inom interaktionsdesign. Ibland
läggs så pass stor tillförsikt på personas att användare nästan helt utesluts
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ur processen att ta fram en produkt [7]. Personas är en beskrivning av an-
vändaren med sina rötter i den undersökning som gjorts i föregående fas.
Personas fungerar som en sammanfattning av användarna såväl som en kon-
stant påminnelse för de som arbetar med produkten. Goodwin och Cooper
påpekar i sina böcker hur viktigt det är att inte bara designgruppen har till-
gång till informationen om personorna utan alla personer som är involverade
i utvecklingen av produkten ska känna till personan med namn och livshisto-
ria för att kunna koppla sina krav till så gott som en fysisk person. Det har
visat sig vara lättare för en grupp människor att designa mot ett gemensamt
mål om målen och krav kan gestaltas som en riktig person de själva kan
relatera till. Cooper lutar åt att helt utesluta användare efter införandet av
personas.

Enligt Goodwin utvecklas personor efter att alla intervjuer gjorts. Då
sammanfattas de intervjuades svar i en graf per intervjufråga. Detta förut-
sätter att intervjuerna är minst semistrukturerade men för att underlätta
sammanställningen bör de vara så strukturerade som möjligt. Detta begrän-
sar dock den intervjuades möjligheter att prata fritt och ställer höga krav
på väl utformade intervjufrågor för att täcka ämnet ordentligt. Personer vars
svar sedan liknar varandra sammanfogas till en persona.

I en artikel av Blomquist och Arvola beskrivs ett företag som gjort ett för-
sök att arbeta endast med personas. Dessvärre blev gruppdeltagarna tvung-
na att ta in användare för att komplettera information som fattades i deras
personor. Personorna gjorde inte ett tillräckligt levande intryck på grupp-
medlemmarna i utvecklingsteamet för att de skulle känna sig bekväma med
användandet. De visste också att personorna var gjorda av någon annan på
företaget och viss fakta var improviserad efter förstudien som personorna
grundades på, de kände därför inte full tilltro till dessa. [7]

Adlin och Pruitt beskriver i sin bok ett sätt att utveckla personor som de
kallar en personas livscykel, där går de igenom de olika stegen i en livscykel
och förklarar såväl hur man utvecklar en persona och tar in den i projektet
samt hur man avvecklar en persona. De trycker också på hur viktigt det är
att sätta ihop en bra grupp för utvecklingen, ta vara på den kompetens som
�nns inom företaget och ta reda på hur mycket tid och energi företaget lagt
ned på liknande projekt sedan tidigare. Kanske �nns det en del insamlad
data om den tilltänkta användaren? De rekommenderar att man börjar med
att skapa det de kallar för antagandebaserade personor, det vill säga perso-
nor som baseras på hypoteser. De påpekar vikten av att vara medveten om
vilka antaganden gruppen naturligt gör om användaren för att sedan i sin
undersökning se om dessa är falska eller sanna. Först därefter rekommende-
rar de att börja med undersökning och datainsamlingar, de rekommenderar
både kvalitativ och kvantitativ datainsamling.

Efter datainsamlingen sammanställs allt data för att skapa skelett till
personas. Med skeletten kan man sedan bestämma vilka som ska vidareut-
vecklas till personas, men inte alls på samma vis som i Goodwins exempel.
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Pruitt och Adlin förespråkar istället att man samlar den grupp som arbetar
med personas och intressenter som är viktiga på företaget för att tillsam-
mans bestämma vilken målgrupp de vill fokusera på. Tillsammans kan de då
besluta vilka skelett som ska komma att bli personor.

Utifrån skelettet kan personan byggas på med andra kvalitéer som gör
att personan kommer till liv mer än att bara vara en samling si�ror. I sin
bok presenterar de en lista över viktig karaktäristik hos personan. Listan är
hämtad ur Mike Kuniavsky's bok Observing the User Experience: A Practi-
tioner's Guide to User Research [29, s. 136-143]. De karakteristiska dragen
hjälper till att göra personan mer levande såväl som att den belyser drag
hos personan som är viktiga att ta hänsyn till. Den färdiga personan revi-
deras slutligen av såväl gruppen som experter, eller det närmaste man har
möjlighet att komma användaren, för att säkerställa att personorna har en
verklighetsanknytning och korrekthet.

Vidare skriver de två författarna mycket om vikten av att implementera
personan i arbetet och göra det till en stor del av utvecklingsprocessen. De
trycker mycket på vikten av att alla på företaget känner till allt om personan
och i varje steg tänker "Vad skulle den här personan göra/tycka här?". Det
räcker inte med att slänga ut en persona till en utvecklings grupp, det är
minst lika viktigt att följa personan under dess liv. De beskriver det lika
viktigt att följa personans liv som att följa en av de anställda. Gör personan
det den förväntades göra med produkten? Finns personan med i suporten
och i eventuella uppdateringar av produkten? Allt detta är viktigt.

De påpekar också att det är viktigt att vid avslutandet av projektet ta
farväl av personorna på ett bra sätt. Kommer medarbetarna att trä�a per-
sonan igen? Om en persona kan återanvändas i liknande projekt på företaget
senare är det bra att behålla denne, annars kan man välja att pensionera sin
persona för att alla i gruppen ska få ett avslut på den personliga kontakt de
skapat. [14]

Generera krav

Med personorna som utgångspunkt uppmanar Goodwin till en brainstor-
mingsession för att utveckla kontextcenarion som ska underlätta kravgene-
reringen. Genom att tänka brett kring personan, hur denne skulle använda
produkten i vardagen växer scenarion sakta fram. Genom dessa scenarion
visar sig snart de krav som kommer att ställas på produkten. Behöver den
vara vattentät, stöttålig? Kanske måste webbsidan ha en tydlig knapp som
förstorar texten för användare med nedsatt syn. Genom att tänka sig in i
personans scenarion kan utvecklarna se personans speci�ka behov och bort-
se från sådant de själva annars kan tycka är självklart. När gruppen skriver
ned de viktigaste scenariona säkerställer man också att alla i teamet är med
på vad som behöver vara med i produkten och framförallt varför. De slutliga
scenariotexterna är berättelser med en början och ett slut där personan utför
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en aktivitet med produkten där krav på produkten tydligt går att urskilja.
Kraven ska också �nnas nedskrivna i tabellform. Det kan också vara bra att
göra till exempel moodboards eller andra typer av kollage där ord och bilder
som symboliserar delar av slutprodukten �nns med. Det kan också vara nog
så viktigt att visa bilder på vad slutprodukten ska vara jämfört med vad det
inte ska vara. Till exempel kanske en telefon ska vara ungdomlig men inte
barnslig och ibland är det viktigt att tänka lika mycket på vad en produkt
inte ska symbolisera som vad det ska symbolisera.

Designramverk

I denna fas börjar det faktiska utformandet av produkten. Att skissa är en
väldigt individuell process, det är viktigt att utföraren känner sig bekväm
med det valda arbetssättet. Det är också viktigt att skissa på olika sätt för
att föra fram olika synsätt på produkten. Bill Buxton går i sin bok igenom
olika sätt att skissa och modellera produkten och dess olika områden. Han
framhäver vikten av att testa sig fram och använda olika tekniker och medier
för att förmedla olika synvinklar Han låter läsaren följa med i studenter och
kollegors projekt där verkliga exempel på användning av olika medier be-
skrivs. Till exempel beskriver han möjligheterna med en videoprototypning
och att den faktiska produkten med lite fantasi och trick�lmning inte alls
behöver vara helt färdig för att det ska gå att göra en beskrivande video. [11]

Storyboardning är ett exempel på metod för att skissa �öden, det an-
vänds inom många discipliner idag och härstammar från �lmvärlden. Meto-
den används också i speldesign, interaktionsdesign och industriell design där
metoden har visat sig mycket användbart. [21]

Utöver storyboards rekommenderas stort fokus på skissarbete. Många
författare förespråkar att hellre skissa för mycket än för lite och Good-
win använder uttrycket, här översatt till svenska av författaren, skissa-och-
misslyckasdär han poängterar vikten av att just skissa ned alla sina idéer för
att därefter sålla. [24]

I Tidwells bok beskrivs en mängd designmönster som kan användas som
stöd vid skissande och idéutveckling. Här �nns ett �ertal olika mönster an-
passade för varierande situationer. Det �nns också en mängd föreslagna
mönster på internet att hämta inspiration från där mönstren är kategori-
serade efter tillfälle [45]. Konceptidén med designmallar utvecklades från
början av arkitekten Christopher Alexander [2, 3]. Alexanders grundtanke
var att personerna som brukar en byggnad förmodas ha bättre kännedom
om vilka krav de har på byggnaden än vad en utomstående arkitekt gör.
Med hjälp av Alexanders designmönster ska människor som inte är utbilda-
de till arkitekter få en chans att beskriva byggnaderna och de krav som �nns.
Hans litteratur har också inspirerat andra områden, speciellt systemveten-
skap. Gamma med �era adopterade Alexanders koncept och använde det för
att beskriva designmönster för mjukvarudesign [22]. Det är idag en veder-
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taget metod som används inom mjukvarudesign och nya mönster utvecklas
hela tiden för att hänga med i den ständiga utvecklingen. Tidwell tydliggör
den snabba utvecklingen i sin bok, där hon till stor del beskriver olika typer
av designmönster. Mellan den första och andra upplagan har hon gjort ett
�ertal förändringar. Även om många mönster är kvar sedan första upplagan
har också många mönster behövt läggas till för att passa den utveckling inom
teknik som skett mellan upplagorna, ännu ett tecken på den kontinuerliga
utvecklingen inom ämnet interaktionsdesign. [45]

Det är en god idé att följa de mönster som �nns för att försäkra sig om
att man inte gör några misstag som leder till att användaren har svårt att
förstå vad produkten är till för. Standardutseenden är ofta ett enkelt sätt
att försäkra sig om just detta.

Detaljdesign

När ramverket är färdigt och såväl intressenter som utvecklare har samma
idé om slutprodukten är det dags för detaljdesign. Detaljdesignen är den
del som fokuserar mest på produktens gra�ska formgivning varför det kan
vara mycket givande att arbeta tillsammans med en gra�sk designer. I ut-
vecklingsarbetet kan till exempel vattenfallsmodellen vara passande där man
stegvis går igenom designen. Det är viktigt att tänka på att designa ett mål
i taget för att sedan sammanfoga dessa som en helhet så att inte något av de
de�nierade målen glöms bort i helheten. Goodwin väver också in användbar-
hetstestning i det här steget där potentiella användare får testa produkten.
Testerna kan ske på olika nivåer, med pappersprototyper såväl som inter-
aktiva digitala prototyper. Buxton påpekar vikten av olika typer av skisser
och tester i sin bok där han tydligare går igenom ett �ertal olika principer
[11]. Även Goodwin går igenom olika typer av pappersprototyper och digitala
prototyper. Testresultaten tas i akt vid omdesign och slutligen speci�ceras
detaljdesign och dess funktioner till exempel i wireframes och textdokumen-
tation. Efter detta steg bör det �nnas tillräckligt material för att överräcka
till utvecklarna! [24]
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Kapitel 3

Metod

Metoden i detta arbete är en processorienterad fallstudie. Fallstudien utförs
kvalitativt med syftet att beskriva en process, enligt Robsons kategorisering-
ar av syften med fallstudier. De beskriver fallstudier som

an empirical method aimed at investigating contemporary pheno-
mena in their context

vilket också är det precisa målet med denna studie, att beskriva ett fenomen
i dess kontext. [41]

Enligt Klein och Myers de�nition av tre olika typer av fallstudier utförs
denna studie tolkande med målet att förstå ett fenomen genom deltagares
ögon, vilket till stor del sammanfaller med Robsons beskrivning av en beskri-
vande fallstudie. Målet med denna studie är att beskriva en process utifrån
deltagarens perspektiv. [28]

Robson [41] anser att det �nns fyra olika typer av fallstudier där mål-
sättningen är olika, dessa fyra typer är:

• Utforskande, att utreda vad som händer för att generera hypoteser och
idéer till vidare forskning.

• Beskrivande, att observera och beskriva ett fenomen utan att förklara
det.

• Förklarande, att försöka förklara eller lösa ett problem eller en hypotes.

• Förbättrande, att försöka förbättra ett existerande fenomen eller pro-
cess

Bland dessa kategorier är denna studie en förklarande fallstudie där målet
är att beskriva och re�ektera över ett fenomen utan några hypoteser kring
ämnet sedan tidigare. Det vanligaste är dock att göra utforskande fallstudier
och vissa forskare anser detta vara den enda korrekta fallstudietypen men
fallstudier används idag ganska frekvent även för beskrivande fallstudier, som
i detta fall.
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Tenni med �era skriver i sin artikel om problematiken och kritik som
uppkommer när ett arbete utförs och analyseras av en och samma person.
De lyfter där fram att detta arbetssätt är vanligt förekommande inom and-
ra områden som utbildning och vården till exempel. De beskriver i sin text
några saker att tänka på för att lyckas med ett sådant arbete, bland annat
påpekar de vikten av en yttre kontakt som hjälper till att övervaka arbetet
som utomstående. Detta kan vara till exempel en kollega eller examinator,
i detta fall den senare. De påpekar också vikten av att förankra sin forsk-
ning i teorier, i detta arbete används en teori/metod för utförandet vilken
jämförs och kontrolleras genom dokumentation av arbetet i dagboksform.
Informationen i dagboken jämförs kontinuerligt med den beskrivna metoden
hos manusförfattare som i slutet därefter jämförs med en annan metod för
att �nna likheter och olikheter. Avslutningsvis påpekar de vikten att vara
öppen för misslyckanden och att dokumentera allt. Man måste som forskare
vara väl medveten om att det �nns en risk att man misslyckas med att analy-
ser och delta i arbetet på ett sätt så att det blir korrekt. Då är det viktigt att
kunna erkänna ett misslyckande och hitta ett sätt att arbeta vidare utifrån
detta. [44]

Första fasen i arbetet är att de�niera objekt och process. Robson har
de�nierat ett par punkter som han anser att varje fallstudieplanering minst
bör innehålla:

• Mål� vad är det som ska åstadkommas?

• Fallet� vad är det som ska studeras?

• Teori� referensramar

• Forskningsfråga

• Metoder� hur ska data samlas in?

• Urvalsstrategi� var ska data samlas in?

I den här studien är målet att undersöka hur en arbetsprocess från ett an-
nat område kan anammas i arbetsprocessen inom interaktionsdesignarbete.
Det är en deskriptiv fallstudie, enligt Robsons de�nition [41]. En alternativ
process studeras och jämförs avslutningsvis med en välanvänd metod för att
lyfta fram för och nackdelar med den alternativa processen jämfört med den
erkända metoden. Fallet som studeras är en process, ett arbete där manus-
författandets metodik anammas till interaktionsdesign.

Processen grundar sig i bakgrunden som �nns de�nierat ovan, fallstudiens
teoretiska bakgrund �nns beskriven i detta kapitel och tar grund i studier av
Klein och Myer, Robson samt Runeson och Höst. [28, 41, 42]

Data samlas in genom observationer under arbetsprocessen, observation
som teknik för datainsamling valdes då det fanns tillgång till användare som
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kunde ställa upp på detta. Andra alternativ till datainsamling som föreslås
av Robson är

• Intervjuer

• Observationer

• Arkiverad data som till exempel kvantitativ data

• Arkiverad data i form av texter, berättelser och intervjuer

Då författaren av denna rapport är densamme som utför processen består
data av personliga anteckningar samt annat insamlat material från process-
arbetet. Observationer och analyser analyseras av författaren och bitvis till-
sammans med personer från företaget som har mycket god kännedom om
produkten och användarna. Dessa personer bistår främst med hjälp att tol-
ka bitar som av författaren anses oklara och rör mycket speci�ka uttryck
gällande produkten som används idag.

Designarbetet dokumenteras då allt producerat material fotograferats
eller sparats digitalt. Analyserna av skisser sker främst av författaren men
också av anställda på företaget. Författarens analyser av skisserna fokuseras
på den dramaturgiska kurvan och hur skisserna följer producerat manus. Av
företagets anställda söks främst feedback på hur väl produkten överensstäm-
mer med företagets bild och policy om produkter.

Utvalda delar av det producerade designmaterialet publiceras också i
denna rapport. Uteslutet material �nns dokumenterat hos författaren.
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Kapitel 4

Att författa en design

Kapitlet inleds med en beskrivning av företaget där arbetet har gjorts och
fortsätter sedan med beskrivning av arbetet.

4.1 Företagspresentation

Sectra är ett svenskt företag uppdelat på två huvudområden, radiologi som
heter Sectra Medical systems och säker kommunikation, Sectra Secure Com-
munication systems. Inom båda dessa huvudområden �nns mindre under-
grupper. På den medicinska sidan, som Sectra själva kallar ett IT-företag
inom medicinsk bildbehandling, �nns bland annat radiologisk IT och orto-
pedi. Deras radiologiska IT-system används på över 1100 sjukhus världen
över vilket gör dem till ett av de ledande företagen inom branschen.

Företaget säljer ett system utvecklat för att förenkla arbets�ödet hos
till exempel radiologer. Genom en gemensam databas kan personal skicka
remisser och komma åt patienters information snabbt och enkelt mellan olika
platser på sjukhuset. Detta möjliggör ett papperslöst och alltid uppdaterat
arbets�öde som ökar patientens säkerhet och minskar personalens stressnivå.

Datan används också för att analysera verksamheten samt till forsk-
ning. Idag är det ofta någon typ av superanvändare, användare med mycket
god kunskap om systemet och någon typ av eftergymnasial utbildning mot
systemvetenskap, som ställer frågor till databasen och vidarebefordrar sta-
tistik till andra. Dessa superanvändare blir lätt till en mycket kritisk punkt
på företaget men har också e�ekten av en �askhals. Förutom att administrera
rapporter som behövs på vecko-, månads-, hel- och halvårs basis behöver de
också parera enstaka frågor från till exempel verksamhetsansvariga, forskare
och studenter.

Sectra ser i detta projekt över hur ett användargränssnitt anpassat för
verksamhetsansvarig personal kan se ut och fungera för att till viss del lätta
belastningen på superanvändaren. I början av detta arbete är den tilltänkta
användargruppen superanvändarna. Under arbetets gång ändrar Sectra den
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tilltänkta användaren till verksamhetsansvarig som är en chef till superan-
vändaren. Detta skedde när förstudiefasen var avslutad och beskrivs närmare
nedan.

4.2 Arbetet

Här följer en beskrivning av det praktiska arbetet under processen att ut-
veckla ett designförslag utifrån arbets�ödet hos en manusförfattare. Arbete
inom ramen för examensarbete men som ej är av vikt för utförandet av den
studerade processen, till exempel tid för rapportskrivning eller metodstudier,
�nns inte beskrivna i detta dokument.

Planering och synopsis

Arbetet började med en planeringsfas samt litteraturstudie för att bygga
ett teoretiskt ramverk. Litteraturstudien resulterade i ovan beskrivna bak-
grundskapitel, enligt de där beskrivna stegen fortskred också arbetet. Den
första delen i arbetet var att skriva en synopsis. Arbetet skedde förhållande
vis problemfritt och med fokus på att så långt som möjligt följa det som
beskrivs i bakgrunden. Första beslutet var att skriva en synopsis med mo-
tivationen att tydliggöra material och tänkt struktur för författaren snarare
än andra intressenter. Punkterna ur Parkers bok fungerade som ledord där
frågorna först besvarades i punktform och sedan bearbetades till en samman-
hängande text på en halv A4 sida. Synopsisen fungerade som en personlig
vägledning snarare än en överensstämmelse mellan intressenter och skribent
varpå synopsisen inte kritiserades av intressenter.

Outline

Efter synopsisen följde arbetet med en outline. Outlinearbetet var snarlikt
arbetet med synopsisen med skillnaden att det upplevdes lättare att starta
arbetet med outlinen.

Att beskriva ett projekt i �ytande textform var ovant vid synopsisen men
föll nu mer naturligt än tidigare. Outlinen krävde ännu större re�ektion över
projektet, användare, tid, plats och krav. Dessa formulerades först till en
kravlista som sedan omformades till en �ytande text. Outlinens innehåll låg
till grund för diskussion på företaget där målen med produkten diskuterades,
dock delades inte själva outlinen ut. Diskussionen på företaget mynnade in-
te ut i några förändringar av outlinen då detta överensstämde med det som
beslutades under mötet. Texten fungerade också som en målbild för författa-
ren under fortsatt arbete. Då personerna på företaget främst var intresserade
av att se prototyper av produkten som utvecklades behöll författaren outli-
ne och synopsis själv. Ur oklarheter i outlinen formades också frågor inför
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förstudien, frågorna utformades för att klargöra bilden av användaren och
eventuella oklarheter som uppkommit under arbetet med outlinen.

Förstudie

Den tunna litteraturen på förstudier inom �lm gjorde att de tunna riktlinjer
som fanns i de böcker som nämns i bakgrunden �ck användas. Det ledde till
tunt frågematerial och ett väldigt fritt arbete med förstudien. För att likna
den vid metoder inom förstudier i interaktionsdesign blev förstudien totalt
fem semistrukturerade intervjuer och observationer. Fem personer deltog och
alla ställde upp på intervju och observation, i snitt tog observationerna tre
timmar med en räckvidd mellan två och fem timmar. Intervjuerna varie-
rade mellan 20 till 65 minuter. De personer som deltog var tilldelade av
företaget och tänkta användare av slutprodukten. Intervjuerna och obser-
vationerna skedde på var persons arbetsplats och inleddes med en intervju
där ett par förutbestämda frågor besvarades. Därefter skedde observation
vid arbete med produkten. Resultaten blev övergripande lika med mindre
varianter på de olika platserna och utgjorde därmed en relativt god bas för
fortsatt arbete. I och med de få riktlinjer som funnits inom �lmskapande
och förstudier kan det vara svårt att avgöra hur många observationer och
intervjuer som är tillräckligt.

Med inspiration i Pixars grundliga förstudier gjordes också studier av
produkten med mål att sätta sig in i produkten idag och dennes användare.
Målet var att skapa en bild av hur användaren känner sig vid användandet
och vilka behov som �nns i och med de brister som påpekades under intervju-
erna. Dessa baserades förutom på intervjumaterialet på exempelfrågor som
användare själva skickat in till företagets supportavdelning som vidarebe-
fordrat detta. Frågorna var exempel på sådant som användarna ville kunna
besvara snabbare och mer e�ektivt i sitt dagliga arbete. Det var också ex-
empel på frågor de ställer ofta. Från Pixars metodik var också en viktig fras
� Vad är det som gör att vi får känslan av att vara under vatten?�. Att fo-
kusera på vad som gav den genrespeci�ka känslan hos användarna jämfört
med alla andra program de arbetade med.

Tankar och åsikter som blev framstående i senare arbete var bland an-
nat en deltagare som beskriver statistik som roligt och därför kopplade han
också produkten med glädje. Många beskrev en långsam start och mycket
väntan där användaren inte vet vad som händer vilket skapade orosmoment
och irritation. Andra tankar gällde också inställningar som tvingade använ-
daren att ändra sitt arbets�öde eller �ck användaren att tappa fart genom en
uppgift. Många sådana komplikationer syntes vilket gjorde att användaren
ibland inte �ck rida på den glädjevåg som kan uppkomma vid avslutandet
av en uppgift.

Förstudien gav det material som låg till grund för skapandet av karaktä-
rer som ett första steg i manusförfattandet. Utifrån de personer som deltagit
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under intervjuerna utformades karaktärer. Vid samma tidpunkt bestämde
sig Sectra för att vrida sitt fokus till en närliggande grupp användare som
inte kan anses vara superanvändare utan personer med en generell kunskap
om datorer och intresse av att hämta data ur datalagret. Dessa personer
är chefer till de personer som intervjuades och en hel del information om
vilka frågor som vanligen brukar ställas av dessa personer kom upp under
intervjuer och observationerna. Förutom detta �ck också förundersökningen
förlängas i tid och utökas med mail och telefonkontakter med deltagare in-
om den nya målgruppen, totalt 3 deltagare svarade på frågor som utökade
förstudien. Frågorna rörde då vilken typ av data de var intresserade av att
hämta ut själva ur databasen, frekvens för detta samt om de såg några andra
användningsområden för informationen i databasen.

Karaktärer

Karaktärerna som påbörjats innan den nya målgruppen diskuterats �ck om-
arbetas för att passa målgruppen bättre efter den kompletterande informa-
tion som framkom vid telefon och mailkonversationer. Slutligen utvecklades
två karaktärer med olika mål och krav på produkten. När karaktärerna bör-
jade träda fram gjorde också scener det ganska naturligt. En viktig, och
främmande del för en interaktionsdesigner, var att skriva efter den drama-
turgiska kurvan. Karaktärerna hamnade snabbt i olika situationer där de
använde produkten i olika kontexter och rörde sig snart naturligt genom en
dags användande av produkten.

Scener och manus

Denna del av rapporten kommer inleda med två utvalda scener ur manus
och därefter diskutera scenerna och hur manus arbetats fram.

Scen 1 INT. Mässhall- DAG
Krister, Försäljare, Statister
KRISTER, normalbygd man runt 55, går långsamt genom mässhallen.

Han ser sig omkring bland de olika företagen, bilder på olika produkter som
alla lovar att lösa hans organisationsproblem �imrar förbi. Rösten av hans
chef hörs (O.S)

CHEFEN
Jag behöver den här rapporten.

Hur gick det med den nya avdelningen?
Har belastningen minskat på Röntgen?

Mellan bilderna visas Krister, vars hållning blir sämre och han ser trött
ut. Krister stannar och ser ut över folket som strömmar runt omkring mellan
de olika företagsbåsen med reklam och försäljare.

FÖRSÄLJAREN går fram till Krister från sidan.
Försäljaren
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Det är nästan så att man blir lite snurrig av att se dem springa fram och
tillbaka.

(Krister nickar)
Känns det såhär på ditt jobb ibland?

Folk bara springer runt och gör sin sak men man vet inte riktigt vad. Man
ser aldrig riktigt resultatet förutom när chefen säger att resultaten är för

dåliga?
(Krister nickar igen)

Följ med mig så ska jag visa dig en sak.
Försäljaren visar Krister till en skärm och startar programmet Sectra

ClinicView. Han visar först startsidan och fortsätter sedan med att gå igenom
programmet. Krister blir uppspelt och glad.

Krister
Det här kan nog lösa en del av mina problem!
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Scen 8 INT. Kontoret-DAG
Krister, Chefen
Krister sitter på sitt kontor och arbetar med en rapport på datorn. Kris-

ters chef knackar på dörren, krister tittar nervöst upp samtidigt som chefen
kliver in i rummet.

Chefen
Är du färdig med rapporten för den nya avdelningen ännu?

Krister
Nej, Per är sjuk och jag har inte kunnat(Chefen avbryter)

Chefen
Utan den där rapporten kan jag inte berätta för ledningen om den nya av-
delningen kommer att möta målen eller inte! Om de inte gillar vår satsning
får vi inte fortsätta, ingen mer avdelning och ingen mer ungdomssjukvård.
Du måste lösa det här

Krister har under tiden startat Sectra ClinicView och plockat fram en
visualisering av RISdatat som rör den nya avdelningen och den gamla avdel-
ningen som de hoppas kunna avlasta.
Krister Den här datan är väl inte tillräcklig för en o�ciell rapport men den
kan väl räcka för ett internt möte? Jag menar tills Per kommer tillbaka.
Chefen ser lugnare ut när han tittat på skärmen, ler mot Krister och nickar
belåtet

Chefen
Bra, skriv ned det där bara och skicka till mig.
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Den första scenen, Scen 1, syftar till att väcka en tittares intresse för hu-
vudkaraktären, se dennes trötthet och beskriva hans bekymmer innan pro-
dukten, likt det anslag som visas i Spindelmannen och som �nns beskrivet
i stycket om akt ett i kapitel 2.1.3. Ett annat exempel är Scen 8, där fokus
vreds till att istället för att bara avsluta en uppgift och låta användaren vara
klar med programmet hitta en kon�iktlösning som ledde till en avtoning, se
Scen 8. Istället för att Krister snäser av sin chef eller bara skickar ett rap-
portutkast till honom var det viktigt att Krister också var med i scenen för
att en tittare ska få glädjas med honom.

Skisserna började växa fram förvånansvärt snabbt när väl ett skrivet
manus med olika scener fanns. Under en tidpunkt användes skisser för att
arbeta igenom manuset i skriven form vilket upplevdes som mycket svårare.
Jag försökte då gå tillbaka till de metoder jag använt i interaktionsdesign
med divergent tänkande över designen och försökte att börja rita olika scener
och gränssnitt. Det visade sig inte fungera alls. Istället fungerade det mycket
bättre att metodiskt skriva ner de scener som jag ganska länge sett framför
mig i tur och ordning. Scen 1 skrevs ned först och därefter rullade de olika
scenerna på en efter en. Det mest ovana vid arbetet med scenerna var än
en gång att arbeta med den dramaturgiska kurvan. Det gjorde att starten
ofta blev långsam och utdragen i arbetet med varje ny scen för att denna
skulle uppfylla ett syfte, kännas naturlig med avseende på karaktären och föra
produkten och historien tillsammans framåt. För att påminna mig om kurvan
och vart scenerna befann sig längs denna sattes en kopia av kurvan upp över
arbetsplatsen. Den fylldes kontinuerligt på med nya scener vilket gjorde det
lättare att fokusera på vad nästa scen skulle symbolisera, i �gur 4.1 nedan
ses ett utdrag från den dramaturgiska kurva där de skrivna scenerna efter
hand matades in, detta i en renritad variant. Scenerna i sig själva, från Scen
1 till slutscenen där huvudkaraktären använder sin genererade rapport i ett
styrelsemöte, följer den dramaturgiska kurvan och �nns placerade i skissen
likt bilden. Hela kurvan �nns att se som original i 4.3 och en renskriven
version i 4.2.
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Figur 4.1: Ett urklipp ur scenerna markerade i dramaturgiska kurvan
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Figur 4.2: Ett urklipp ur scenerna markerade i dramaturgiska kurvan

Figur 4.3: Dramaturgiska kurvan med interfaceskisser inplacerade vid mot-
svarande del av kurvan
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Figur 4.4: Del av dramaturgiska kurvan där interfaceskisser är inplacerade
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Även i programmet och designen av interface har kurvan använts för att
varje ny uppgift ska följa den och skapa samma känslor som genom en �lm.
Alla delar av programmet placerades in i kurvan allt eftersom de utvecklades
likt arbetssättet beskrivet med scener ovan. I �guren 4.5 syns en del av den
färdiga kurvan, detta är en renskriven kopia av originalet. Originalkurvan
�nns att se i 4.4. Kurvan växte fram successivt, det började med att hela
kurvan ritades ut och placerades på väggen. Därefter kunde de olika användar
gränssnittbitarna placeras in och designen av nästa bit kunde planeras efter
vart den senaste passat in på kurvan.
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Figur 4.5: Del av dramaturgiska kurvan med UIdelar inplacerade
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Det ledde tydligt till att startsida och avrundning var en viktig punkt.
Det blev viktigt att förstasidan symboliserade rätt saker för att frammana
ny�kenhet hos användaren och en känsla av att vilja ha mer.

Slutligen resulterade detta arbete i ett skrivet manus med scener som
beskrev användaren, från det att denne såg produkten första gången till
inköp, installation och användande. Scenerna illustrerades också i bilder där
miljön beskrevs, se 4.6, för att komplettera beskrivningen. Bilderna ledde
också till att författarens mentala bild av användaren klarnade och scenerna
blev tydligare i sig själva vilket ledde till mindre förändringar i scenerna.
Här kan till exempel storyboardning, bodystorming eller liknande metoder
från interaktionsdesign vara hjälpsamma inslag för att försöka leva sig in
i scenerna ytterligare även som författare. En av de första illustrationerna
av en scen var den av scen 1, som visas i �g 4.6. Mycket av arbetet i att
illustrera huvudpersonen och säljaren i samma miljö som beskrivits i texten
låg i att skapa en mental bild och ett ansikte på personerna, vilka detaljer som
skapar den rätta helhetskänslan. I bilden 4.6 nedan visas hela illustrationen
av scen 1 och är den del som tog längst tid att utforma och den del som
satte stor prägel på huvudpersonen i framtida skisser. Det var också väldigt
hjälpsamt att, som föreslagits i revideringskapitlet ovan, läsa texten högt
och frammana känslan i scenerna vilket ligger nära interaktionsdesignens
bodystormingteknik till exempel.

43



Figur 4.6: Illustration av Scen 1

Utöver detta skapades först delar av detaljdesignen utifrån scenerna. När
scenerna var klara uppfattades det som ganska enkelt att fortsätta med de-
taljdesignen då många knappar och funktioner kändes givna utifrån scenerna.
Arbetet med detaljdesignen är ett stort viktigt steg mot att börja utveckla
delar av den slutgiltiga designen, dessa bilder är lågnivåskisser av förslag
till det slutgiltiga gränssnittet och kändes som ett stort steg mot att bli en
färdig produkt. Eftersom detaljskisserna ska återspegla skisser av den fär-
diga produkten blev dessa väldigt många för att illustrera ett �öde genom
användandet. I �guren 4.7 syns ett exempel på en sådan detaljbild. Denna
bild symboliserar hur användargränssnittet är tänkt att se ut och är också
kopplat till en plats på den dramaturgiska kurvan och en scen där ett tänkt
beteende har beskrivits. Alla skisser har sin grund i det tidigare arbetet och
scenerna samt den dramaturgiska kurvan.
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Figur 4.7: Illustration av programmet

De föregående skisserna var endast konceptskisser som illustrerade iscen-
sättningen snarare än någon interaktion och �öde genom produkten. Här
påbörjades arbetet med storyboardsen blev dock ganska långa och var en
relativt stor del av projektet men fungerade som en för�ning av allt det tidi-
gare arbetet då interaktionen, karaktärerna, scenerna och gränssnitten �ck
synas samtidigt då de tidigare hade utvecklats lite mer var för sig. En del av
storyboarden som gjordes �nns att se i 4.8. Den här storyboarden beskriver
en scen som utvecklats tidigare och innehåller skisser som ritats i föregå-
ende steg, till exempel visar den sista rutan i denna storyboard en bild av
detaljskissen som visas i �gur 4.7 och beskrivs i texten ovan.
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Figur 4.8: En del ur den storyboard som skapades i projektet, här tagen ur
scen 8
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Revidering

Revideringen skedde främst av författaren men också av representanter från
företaget. På grund av den sent ändrade målgruppen var det inte möjligt att
inom tidsramen för arbetet utvärdera arbetet med användargrupper. Revide-
ringen skedde som en kompromiss mellan Parkers förslag och Fields förslag
beskrivna ovan i 2.1.4. De tre texterna som föreslås av Field blev relativt kor-
ta texter som ändock speglade det initiala tankarna kring produkten, vart
den hade hamnat nu och hur detta skulle kunna komma att sammanfogas
till ett. De ledde snarare till en god översikt över arbetets gång än till några
större förändringar i manus och scener. Fokus på den första texten vara att
beskriva vad den initiala tanken med projektet var, i den skrivna texten be-
skrivs såväl vilka programvaror som var tänkt till utvecklingen av produkten
såväl som användare och produktens mål. Detta ändrades, när målgruppen
ändrats, till den text som beskriver vad manuset handlar om nu när det väl
är författat och inte längre kan ses som bara en idé. Den stora skillnaden
mellan dessa två dokument blev att en större del pappersskisser över scena-
rion gjorts, annars är tänkta programvaror för utveckling och förverkligande
desamma dock med den nya målgruppen. Produktens mål hade inte änd-
rats avsevärt under arbetets gång utan var och förblev databasvisualisering
i sjukhusmiljö, dock med en ny fokusgrupp. Eftersom dessa två dokument
visade på att den första idén och den slutgiltiga produkten var mycket lika
blev det tredje dokumentet, enligt Fields revideringsprocess, mycket kort.
Där skulle ha beskrivits hur de båda föregående dokumenten skulle ligga till
grund för ändringar i manuset, vilket inte var nödvändigt i det här fallet.

Inte heller Parkers femstegsrevidering hade stor inverkan på scenerna som
tycktes följa det från början valda temat, databasvisualisering för verksam-
hetsansvarig i sjukhusmiljö.
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Kapitel 5

Resultat och analys

• Hur kan en interaktionsdesigner använda manusförfattandets arbets-
process för att genomföra ett projekt i interaktionsdesign? Vilka likhe-
ter och olikheter �nns?

Kapitlet är en analys av resultatet i detta arbete där manusförfattande
används som metod för att utveckla en design till ett företag. Arbetet genom-
fördes med sagda metod och gav ett resultat som företaget var nöjda med
inom den givna tidsramen och utan större komplikationer. Det upplevdes �y-
ta på relativt väl med en målbild som växte fram allt tydligare och med en
bakgrund som interaktionsdesigner sedan tidigare var det en fördel att under
arbetet kunna re�ektera kring processen och vad som borde innefattas samt
var målet med varje delmoment. I detta kapitel redovisas grundligare tankar
kring processen i arbetet.

• Vilka metoder från manusförfattande kan komplettera interaktionsde-
sign?

Vid en första överblick av de två genrerna kan �lm och design te sig mycket
olika. Interaktionsdesign handlar om att arbeta med användare och snarare
utveckla någonting till användaren tillsammans med användaren än �lm som
skapar en produkt med hjälp av icke användare för att producera något som
tilltalar stora mängder människor. De har också mycket gemensamt med ett
människofokus, en slutprodukt som har målet att tilltala och båda använder
metoder som storyboarding.

• Vilka anpassningar av metoder från manusförfattande behöver göras
för att bidra till och fungera i interaktionsdesign?

Många av de tillvägagångssätt som används inom manusförfattande har i
det här arbetet fungerat bra. Alla steg inom manusförfattande har gått att
tillämpa för interaktionsdesign utan att för den delen frångå det ursprungliga
syftet. Frågeställningen kommer att besvaras mer utförligt nedan och gå
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igenom metodarbetet steg för steg samt förklara hur dessa eventuellt behövt
anpassas för att fungera inom interaktionsdesign.

Synopsis

Synopsisen kan säkerligen fungera som en bra komplettering till den sed-
vanliga kravspeci�kationen eller tidiga scenarier då synopsis kräver att för-
fattaren skriver i �ytande text vilket triggar fantasin. Det är också av den
anledningen lätt att förstå Suppas [43] skepsis till synopsis då energi går åt
till att författa ett dokument som i slutet inte kommer att användas istäl-
let för att direkt låta författaren spinna vidare på fantasin och påbörja ett
manus utifrån de enstaka idéer som kommer till honom eller henne allt ef-
tersom manuset växer fram. Personligen tror jag dock att en mindre initial
överenskommelse mellan investerare och utvecklare, oavsett om det gäller
manus, design eller någonting annat, är en kritisk del i utvecklandet. Risken
för att någon part ska bli besviken i slutet känns annars stort och en synopsis
kan vara en bra start på ett arbete. Något som för mig var nytt i och med
att synopsisen följde Parkers [36] punkter var tankarna över genre. I inter-
aktionsdesign projekt tidigare har det inte varit någonting som re�ekterats
över, trots att interaktionsdesign ofta förlitar sig på mönster som åter�nns
indelade i kategorier som i sin tur innefattas av en genre. Till exempel har
en sportigt inriktad hemsida med försäljning ett väldigt annorlunda mönster
än en försäljningssida för hälsokurer. Jag valde att inspireras av visualisering
av stora datalager, bland annat beskrivet i Tidwells bok [45] och i enighet
med �lmskapande bestämma en form som blev linjär. Händelser i produkten
förväntas ske enligt en naturlig tidslinje under arbetet med produkten där
steg bakåt och omvägar bör minimeras. Dock går det inte, som i �lmmanus,
att bestämma en form som kommer att följas utan snarare sikta på en form
att försöka utveckla för och mot. Hade produkten haft en annan målgrupp
kunde en annan form ha passat bättre, till exempel kan en episodisk form
passa en superanvändare bättre men göra produkten svårförstådd för den
här målgruppen.

Att re�ektera över de viktigaste händelserna kändes som att tidigt bilda
en hypotes om användarna, som föreslås av Pruitt och Adlin [39]. Det kändes
till en början onaturligt att göra innan förundersökningen men också som
ett bra mål att sträva efter för att skapa en hypotes om användaren och
produkten. Det kan starkt liknas vid att skapa tidiga scenarier, eller koncept
idéer. Mattias Arvola har utvecklat formulär för konceptdesign där många av
de frågor som ska besvaras i en synopsis �nns med ur ett designperspektiv.
Den sammanställda informationen i Arvolas konceptskisser besvarar mycket
liknande frågor som Parker tar upp i sin bok. Synopsisens grundkoncept
verkar idag �nnas inom interaktionsdesign.

Alla steg beskrivna av Parker tvingar författaren att tänka igenom pro-
dukten en hel del för att lyckas sammanfoga detta i en text. Det kan anses
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att författaren på grund av detta ska�ar sig förutfattade meningar om pro-
dukten och användaren vilket kan påverka undersöknings och designarbetet
senare negativt. Suppas [43] kritik är befogad och förstådd, dock för synopsi-
sen också mycket gott med sig. Vid ett projekt där det inte �nns intressenter
kanske det kan vara lämpligare att inte skriva en synopsis utan låta fantasin
ta sin egen väg och form i processen. Bronzite [9] beskriver processen att
börja direkt med manuset som en mycket befriande känsla i jämförelse med
att skriva en synopsis eller outline först men påpekar också att det då är
lätt att tappa riktning och målbild. En stor skillnad ligger därför i om man
arbetar för sin egen skull eller för någon annan. Vid ett beställnings arbete
är det viktigt att leverera en produkt som stämmer över ens med det som
önskats av den som betalar. Annars riskerar man att inte få de pengar som
utlovats för arbetet då produkten inte uppfyller det som utlovats. Vid ett
arbete av personligt intresse kan det �nnas en helt annan vits med att inte
begränsa sin fantasi genom att speci�cera sin idé innan själva design eller
författandet. Det kan begränsa fantasin och göra att bra idéer sållats bort då
de inte hänger ihop med det som står i synopsisen. Risken att bra idéer som
hade kunnat hjälpa produkten sållats bort �nns självklart också vid arbete
av ett beställt jobb, dock minskas risken att produkten mynnar ut i något
beställaren inte önskade.

Outline

Outlinearbetet var mycket likt det för synopsisen och kunde kanske ha gjort
mer nytta om den legat efter förstudien. Det fanns trots allt dock en vits
med att speci�cera arbetet tydligare men kan i efterhand kännas viktigare ur
ett perspektiv att säkerställa att arbetsgivare och utförande designer är på
samma nivå samt för att fortsätta utforska en mental bild av vart projektet
är på väg. Det känns dock viktigt att vid författandet av en outline också
tänka på att man vid designen måste öppna upp de tankar och idéer som
skapats under outlinen för fakta som framkommit under förstudien. Det är
mycket viktigt att inte låsa sig och sin design vid en hypotes.

Positivt i att skriva outline innan förstudien var att många frågor kring
användaren och produkten successivt växte fram. Då outlinen är en mer
djupgående beskrivning kändes det väldigt tydligt att mycket information
om användaren och produkten fattades. Utifrån detta gick det naturligt att
utforma frågorna kring användarna. Arbetsmetoden går att likna vid Pruitt
och Adlins arbete med personor [39], främst med tanke på att de uppmanar
till att skriva ner hypoteser om användaren för att i förstudien bekräfta eller
dementera detta så väl som vidare utveckla förståelsen för användargruppen.
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Förstudie

Förstudien kändes kanske som den skakigaste delen av arbetet då där fanns
väldigt lite dokumenterat om själva förfarandet förutom det att förstudier är
väldigt viktiga, vilket ter sig tämligen självklart för någon med en bakgrund
inom interaktionsdesign. Resultatet blev dock ett �ertal svar som överlappa-
de varandra hos de fem deltagarna. Detta var inget krav enligt den litteratur
som studerats och beskrivits ovan. Parkers [36] sex frågor och beskrivna in-
tervjutekniker användes vid alla intervjuer och alla �ck samma frågor. Inter-
vjuerna utfördes semistrukturerat vilket gav deltagarna möjlighet att sväva
ut på ämnet samt visa på skärmen vad de menade eller tänkte på. Utförli-
gare texter kring förstudier som bakgrund för att utveckla karaktärer skulle
kunna vara till stor nytta för författare. Tydligt inom interaktionsdesign är
att en dålig förstudie kan leda till stora problem med interaktionen mellan
användare och produkt senare. Trots detta kändes det inte som ett avgöran-
de nedslag när företaget valde att byta fokusgrupp. Förstudien hade gett en
ganska klar bild av vilka frågor den nya användargruppen generellt bruka-
de ställa och vilka rapporter som skickas till dessa på månads-, vecko- och
årsbasis. Vid utvecklande av personor där fakta behöver vara mer exakt och
spårbart grundad hade detta betytt ett stort problem och en stor försening
i projektet. Pixsars fras �Vad är det som får oss att känna att...� [37] funge-
rade mycket bra här. Det viktigaste här var trots allt inte precis vilka frågor
som ska besvaras för att passa den nya användaren utan vad är det som ger
känslan av att denna är anpassad för användaren.

Karaktärer

Karaktärerna utvecklades till en början efter den första delen av förstudi-
en men �ck snabbt ändras för att passa den nya målgruppen bättre. Dessa
kändes som ett naturligt moment i arbetet först men visade sig vara gans-
ka skilda från arbetet med personor. Arbetet �öt på men ett �ertal fraser
�ck skrivas om då de fokuserade väldigt mycket på att berättiga eller för-
klara användarens aktioner kopplade till produkten istället för att beskriva
en persons bakgrund, tankar och känslor. Det hade nog varit fördelaktigt
att använda sig utav båda synsätten på en karaktär. Att beskriva personan
som en levande person och ange det som behövs för att en skådespelare ska
kunna bygga en karaktär av det kan vara en viktig övning för interaktionsde-
signers för att deras personor ska framstå som övertygande och avbildningar
av verkliga personer snarare än en mängd data uppradat i �ytande text. Det
har visat sig att om personor framstår som icke trovärdiga eller omänskli-
ga har medarbetare svårt att ta dessa till sig och de gör därmed inte den
nytta de bör på arbetsplatsen [7]. Det kan därför vara av största vikt för
interaktionsdesigners att öva på denna teknik.
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Det märktes väldigt snart efter det att karaktärerna skapats att det var
svårt att bli klar med dem. Trots att de var beskrivna och färdig växte de
ända fram till revideringen av scenerna. Att höra någon annan läsa karak-
tärernas repliker gjorde att dessa verkligen kom till liv och blev personliga
istället för bara pappersprototyper av en människa. Scen 1 spelades upp un-
der tre olika förhållanden: av författaren själv samt med två olika kollegor
som Krister. Detta gjorde att Krister blev tydligare som person när han
gestaltats i text, bild och med röster.

Karaktärerna skiljer sig från interaktionsdesignens personor då de inte
bara består av krav och mål utan har en starkare koppling till personlighet,
bakgrund och känslor. Under utvecklingen av karaktärer �nns också en möj-
lighet att skapa utanför ramarna av det vi ser som verkligt och möjligt. I
exemplet Hitta Nemo är mycket i �lmen taget från förstudien, till exempel
�skars rörelsemönster och kroppsbyggnad. Det är dock inte svårt att förstå
att delar av naturen har modi�erats för att skapa en barnvänlig miljö.

När fokus i karaktärskapande ligger till stor del i att skapa en person
som känns trovärdig läggs också stormöda ner på att testa karaktärerna,
framförallt under revidering men också under manusförfattandet. Det kan
göras genom rollspel eller bara att läsa replikerna högt för sig själv vilket
ger en annan synvinkel på replikerna. Att rollspela sina karaktärer och läsa
repliker som hör dem till kan med fördel anammas till interaktionsdesigner
som arbetar med personor där ett problemområde är just att personor inte
framstår som nog verkliga.

Scener och manus

Att skriva scener resulterade i en god kännedom om den tänkta användaren,
i det här fallet främst karaktären Krister, men också en god insikt i hur, när
och i vilket sammanhang produkten kan vara användbar samt vilka känslor
den återspeglar vid olika tillfällen. Den ovana känslan av att i text skriva ned
interaktion och scener varade inte speciellt länge och gjorde ganska snabbt
att det istället kändes främmande att skissa fria bilder innan ett tänkt be-
teende var beskrivet i text med användaren tillika huvudkaraktärens känslor
och tankar beskrivna.

Den dramaturgiska kurvan tilläts här ta stor del av fokuset under skapan-
det av såväl scener som interfacedesign, i �gur 5.1 visas ett originalutdrag,
i �gurerna i texten ovan visas renritade utdrag ur kurvan. Det ledde till
att användarscenarion som höll på under en längre period såväl som kortare
sekvenser med programmet strävar efter att följa kurvan. Det återspeglade
också tydligt vikten av ett bra välkomnande, något som många designers
lägger stor möda på, men också vikten av ett bra avslut som lämnar använ-
daren med ett lugn och en tillfredsställelse, någonting som kanske är nytt för
en del designers. I det här manuset är startscenen mötet mellan en stressad
verksamhetschef på något av landets sjukhus och ett visualiseringsprogram
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Figur 5.1: De skrivna scenerna utplacerade i den dramaturgiska kurvan

anpassat för sjukhusdatabasen SectraRIS, se Scen 1 i kapitel 4.2. Den andra
scenen som �nns beskriven i rapporten är en scen ur kon�iktupplösningen
i historien, när programmet får spela en stor roll för Krister när hans Chef
stressar honom inför ett möte, se Scen 8 i kapitel 4.2. Avrundningen är när
Krister håller sin presentation under mötet och känner sig nöjd med sig själv
och sin insats för att få fram de data som behövdes för att skapa en rap-
port. Dessa är väldigt annorlunda aspekter för en interaktionsdesigner och
någonting som kan vara väldigt nyttigt att anamma då arbetet går ut på att
skapa för människor. Någonting som har skapat funderingar efteråt är hur
arbetet efter den dramaturgiska kurvan har påverkat den här produkten. I
detta arbete har kurvan spelat en stor roll och slutligen har alla scener pla-
cerats in på kurvan och därmed satt stor prägel på manus. Denna kurvan är
förmodligen inte optimal för att utveckla ett analysprogram även om det är
optimalt för att ge tittaren en bra känsla genom �lmen. Det är inte speciellt
troligt att en användare vill kastas mellan olika intensitet på känslor när
denne använder ett program så som man ofta vill låta sig påverkas när man
ser på �lm.

Revidering

Trots att revideringen inte hade så stort genomslag på den här produkten är
det lätt att se varför denna fas är viktig såväl som ett ordentligt test av pro-
dukten, det senare är ett mycket viktigt moment inom interaktionsdesign. In-
om interaktionsdesign används testande av produkter ur olika vinklar �itigt,
något som kanske borde anammas till �lmbranschen. Revidering är också
vanligt inom interaktionsdesign men inte enligt ovan beskrivna förfarande.
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Jag tror dock att det kan vara nyttigt för den som är ansvarig författare eller
designer att följa Field och Parkers råd och revidera sin egen text. Främst
att ta avstånd från produkten under en period för att sedan återkomma till
den, skriva ned vad som fångade intresset och var målet från början, beskriva
hur det faktiskt blev för att sedan se hur dessa kan sammanfogas för att nå
bästa möjliga mål.

Som beskrevs tidigare gjorde också högläsning av texten att karaktärerna
kom till liv samt att repliker tydligare kunde klassas som karaktäristiska
eller okaraktäristiska. Det märktes snabbt vad som kändes främmande för en
karaktär att göra, mer än när dess beteende beskrevs i text. Att revidera sina
karaktärer och deras beteende efter att ha illustrerat dessa i skrift och bilder
kan säkerligen bidra till ökad användarförståelse hos designer och utvecklare.

54



Kapitel 6

Slutsats

Denna rapport syftar till att besvara frågeställningarna:

• Hur kan en interaktionsdesigner använda manusförfattandets arbets-
process för att genomföra ett projekt i interaktionsdesign? Vilka likhe-
ter och olikheter �nns?

• Vilka metoder från manusförfattande kan komplettera interaktionsde-
sign?

• Vilka anpassningar av metoder från manusförfattande behöver göras
för att bidra till och fungera i interaktionsdesign?

Många av de moment som utförts under arbetsprocessen som manus-
författare kan till stor del liknas vid arbetsmodellen för målinriktad design
inom interaktionsdesign. De skiljer sig ofta i hur pass speci�cerade de olika
momenten är, till exempel beskriver Goodwin mycket tydligt i sin bok hur
möten med intressenter ska gå till, vad som bör tas upp, vilka mötens om
bör hållas under speci�ka faser av arbetet och vilket arbete som bör ske för
att säkerställa att en kravspeci�kation utformas korrekt. [24]

Däremot beskrivs möten med intressenter och utformandet av synopsis
inte fullt så utförligt inom manusförfattandet där Parker i sin bok har högst
grad av detaljer [36].

Ett annat exempel är outlinearbetet som starkt kan liknas vid de hy-
poteser kring personor som förespråkas av Adlin och Pruitt [39]. Däremot
beskrivs detta inom �lm inte lika starkt som en hypotes som ska bekräftas
eller motbevisats under en förundersökning.

Figur 6.1: Stegen inom manusförfattande
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Figur 6.2: Stegen inom interaktionsdesign

Manusförfattande och �lmskapande skulle kunna ta upp en hel del litte-
raturtips från interaktionsdesign, främst inom förstudier, och vinna mycket
på det. Litteraturen som har kunnat hittas kring detta inom �lm har varit
undermålig och inte till någon större hjälp, något som kan framstå som choc-
kartat för en interaktionsdesigner. Det är väldigt intressant att se hur långt
Pixar är villiga att gå för att deras anställda verkligen ska förstå känslan av
att vara under vatten, men gör detta utan att använda sig av de etablerade
undersökningsmetoder som �nns inom andra områden. Pixar påpekar dock
en viktig poäng som interaktionsdesigners kan ta med sig, det viktiga är in-
te att avbilda verkligheten precis så som den ser ut � det viktigaste är att
avbilda den så att andra människor tror på det.

Inom �lm inspireras författare ofta av stora händelser i världen och gör
om detta till något som för den ovane kan verka milslångt ifrån grundtanken.
Att inspireras av händelser i världshistorien och arbeta för att förmedla den
känslan vidare vore intressant att se mer av inom interaktionsdesign utöver
det arbete som till exempel görs genom moodboards idag. Med fokus på
känslor, positiva som negativa, synintryck och kanske även ljud kan interak-
tionsdesigners laborera i �era dimensioner och använda sig av de känslor som
människor kopplar till situationer tack vare präglingen på dagens media.

Generellt kan ett fokus på känslokurvor och användarens känslor vid spe-
ci�ka situationer vara en väldigt intressant aspekt för interaktionsdesigners
att ta åt sig utav. Att först beskriva den önskade känslokurvan för att använ-
da detta vid designen är prövat av få interaktionsdesigners men kan rekom-
menderas till alla. Färg, form och �öde kan påverka användaren, någonting
som syntes tydligt i förstudien.

Det är intressant att belysa skillnaderna i produkter här. Filmens form
är möjlig att bestämma för regissören medan människor anser att datorpro-
gram inte har den möjligen. Dock anser jag användandet av denna produkt
vara tämligen linjär. Användaren gör sina inställningar initialt men därefter
gäller ett ganska likartat arbets�öde hela tiden. Användaren har en fråga,
markerar intressanta data, jämför i analysverktyget och avslutar, antingen
genom att spara, exportera eller bara avsluta. Mindre avvikelser kan före-
komma men det händer också att människor som tittar på �lm tar en paus,
somnar eller gör någonting annat samtidigt vilket gör att �ödet av intryck
inte blir detsamma för alla.

Detta kan dock förstås skilja sig från olika typer av datorprogram då,
detta råkade vara ett som fungerar tämligen linjärt syns detta samband.
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Mats Ödéen beskriver den ideala publiken som en typ av berättarsitua-
tion där berättelsen är så framgångsrik att retorikens förutsättningar upp-
hävs. I detta tillstånd behöver inte publiken längre övertygas, exempel på
detta är teaterföreställningar där publiken följer med på de mest otroliga
händelser som totalt bryter mot retorikens lagar och ändå tror på berättel-
sen. När det inte längre är några konstigheter med drakar och troll, trots
att rekvisita inte �nns på scen för att införliva detta fenomen. Denna ide-
ala publik kan jämföras med ett väl anpassat system, när programmet inte
behöver arbeta för att övertyga användaren om �ödet. Detta är någonting
som strävas efter vid systemdesign, att sluta behöva förklara programmet
och istället inge en känsla av samspel hos användaren och en gemensam
förståelse för �ödet. [48]

Interaktionsdesign har de�nitivt delar att plocka upp från detta område,
det jag själv kommer att bära med mig främst och hoppas att andra kan
intressera sig för är arbete utifrån en önskad känslokurva.

Hur kan en interaktionsdesigner använda manusförfattandets arbetspro-
cess för att genomföra ett projekt i interaktionsdesign? Vilka likheter och
olikheter �nns?

Manusförfattandes arbetsprocess upplevs förvånansvärt likt interaktions-
designens målinriktade metod. Det behövs en del modi�eringar men det �nns
också ett antal likheter som visar på att dessa ämnen och metoder trots allt
inte ligger så långt ifrån varandra. De olikheter som �nns visar dock tydligt
på att slutprodukterna trots allt inte är precis de samma men det betyder
inte att ämnena inte bör lära sig från varandra.

Vilka metoder från manusförfattande kan komplettera interaktionsde-
sign?

Det �nns absolut metoder inom arbetsprocessen hos en manusförfattare
som kan fungera inom interaktionsdesign och öppna nya dörrar inom områ-
det. Att arbeta efter den dramaturgiska kurvan är ett exempel som jag tycker
bör testas ytterligare som metod inom interaktionsdesign. Människans be-
teende och att designa efter henne är kärnan i interaktionsdesign, därmed
bör också hennes känslor stå i fokus för design. I sektionen Tidigare arbe-
ten ovan beskrivs kortfattat Adam Connors föredrag på InteractionEleven
då han belyste detta och påpekade metodikens fördelar. Tyvärr har Connor
inte skrivit någonting om detta men förhoppningsvis kan denna rapport leda
till att det berörs vidare.

Att tydligare beskriva alla scenarion hos tänkt användare, som scener
beskrivits för att skapa en hel �lm, istället för att beskriva delar eller ensta-
ka situationer. Precisa konversationer mellan personor och deras omgivning
gör karaktärerna mer levande än ett beskrivet scenario i stora drag utan
dialogbeskrivning. Att illustrera karaktären i olika situationer gjorde också
att denne framträdde som än mer levande. Detta är en lucka inom inter-
aktionsdesign idag när designer försöker skapa personor men inte når hela
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Figur 6.3: Diagram för att illustrera likheter samt olikheter i arbetsmoment
samt illustrera ett svar på frågeställningen

vägen fram och ändå tvingas ta till andra medel, som beskrivet i bland annat
Arvola och Blomquists artikel [7].

Vilka anpassningar av metoder från manusförfattande behöver göras för
att bidra till och fungera i interaktionsdesign?

Manusförfattanden och �lmbranschen tycks ligga efter interaktionsdesig-
nområdet när det gäller fältstudier, där behöves mer forskning och riktlinjer
vilket idag �nns inom interaktionsdesign men inte inom manus. Detta är ett
kritiskt område där metoderna skiljer sig mycket åt idag. Interaktionsdesig-
nen saknar ofta det stora fokus som läggs på avtoning och att programmetska
förmedla en god känsla till användaren även vid avslut. Detta sker idag ge-
nom att dra ut en del på historien i �lm och införa en extra scen, någonting
som kan behöva anpassas för att fungera i interaktionsdesign då användare
lätt kan bli irriterade över extrasteg i processen. Kanske skulle det istället
vara möjligt att börja avtoningen tidigare? En annan viktig del i möjliga an-
passningar av metod kan vara att platta ut den dramaturgiska kurvan. Det
är sällan man som designer vill att användaren ska kastas så mycket mellan
olika känslor och skapa sådan intensitet av känslor som man vill göra i �lm.
Det kan vara viktigt att ta denna kurva i hänsyn dock, alternativt rita en
egen kurva över hur man vill att användaren ska känna eller bara platta ut
den dramaturgiska kurvan för att skapa en kurva som passar denna produkt.
Det är skillnad på ett spelverktyg och ett arbetsverktyg till exempel.

I 6.3 syns ett diagram som avser att jämföra en del av de likheter och
olikheter som �nns mellan de båda arbetsprocesserna beskrivna i detta arbe-
te. Även om många delar har olika moment mellan de två kategorierna �nns
många delmoment som liknar varandra, vilket syns i detta diagram.
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Det �nns alltså mycket att lära från manusförfattandet fortfarande, Con-
nor är en av de som idag arbetar inom interaktionsdesign och är starkt över-
tygad om �lmbranschens möjligheter att utveckla interaktionsdesignens me-
todiker. Fortsatt arbete krävs för att påvisa metodens e�ekter och påverkan
på arbetet.

6.1 Metodkritik

Att göra en fallstudie där den egna utvecklings processen är den process som
ska studeras är alltid svårt att lyckas med på ett objektivt sätt. Det har
många nackdelar då den studerande och studerade är samma person, pro-
blemen kan ligga i att personen har svårt att se objektivt på fallet samt har
svårt att särskilja olika moment i arbetet. Det faktiska arbetet, det skrivna
ordet och minnet kan påverkas då det kan vara svårt att komma ihåg precis
vad som hände, när och framförallt dra slutsatser om varför och hur det
påverkar den större helheten i arbetet. Personliga värderingar och idéer kan
påverka arbetet och analysen i större grad än om en utomstående person
analyserats eller var den som blev analyserad.

För att undvika dessa problem har dagbok förts under arbetets gång samt
dokumentation av de olika designförslagen har skett genom att samla skisser
och fotodokumentera arbetet. Detta förhindrar dock inte att de anteckningar
och analyser som görs är speglade men är de metoder som förespråkas för
denna typ av arbeten.

Att arbeta starkt kopplad till en mentor eller liknande förespråkas också
av vissa, någonting som delvis skett i detta arbete. Vid ett starkare samar-
bete med mentorspro�len hade eventuellt vissa delar av analyseringsarbetet
kunna hävdas starkare frånskilt från författarens känslor men inblandande
av en ytterligare persons kan också påverka analysen negativt.

Som metod för datainsamling användes observationer, detta mycket på
grund av att det fanns användare som hade möjlighet att ställa upp på
observationer och intervjuer men också för att observationer och intervjuer
förutsågs ta rimlig tidsmängd i förhållande till arbetets totala tidsomfång.
Ett alternativ till observationer hade kunnat vara att spela in användares
vanor i programmet med till exempel en screen recorder för att få tillgång
till mer användardata, tydligare kartlägga användarmönster och observera
användare i ostörd miljö. Detta hade kunnat kompletteras med intervjuer
och följdfrågor på eventuella oklarheter i beteendet.

För ett bättre resultat skulle �era fall ha studerats och jämförts med
andra studerade processer. Det vore också intressant att studera fallet och
jämföra med andra arbetsmetoder inom interaktionsdesign för att se om
resultaten liknar varandra och om de positiva e�ekter som syns vid arbete
med manusförfattandets metodik i ett designfall.
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6.2 Framtida forskning

Eftersom processarbetet och fallstudien har utförts av samma student och på
endast en process vore det intressant att undersöka hur denna arbetsmetod
skulle fungera att använda med andra personer som utför delar av arbetet.

Detta projekt beskriver endast ett delmoment i en produktutveckling då
endast en person har arbetat med detta. Det vore intressant hur detta kan
spela in i ett arbete med en större grupp och ett större projekt.

Ovan beskrivs att denna produkt fungerade tämligen linjärt och att det
av den orsaken kan ha varit lättare att designa efter den dramatiska kurvan.
Detta kan vara intressant att undersöka i mer komplexa miljöer.

Det vore intressant att se om det inom interaktionsdesign gick att söka
inspiration från den dramaturgiska kurvan som arbetats fram under lång
tid och utveckla en liknande känslokurva för olika typer av program och
artefakter som utvecklas av interaktionsdesigner. Någon typ av kurva som
visar hur man som designer bör tänka att användaren ska känna, vad är en
bra känslokurva för till exempel ett a�ärs system?

Detta arbete har inget tidigare arbete utfört enligt någon annan metod
att jämföra med, vilket vore mycket intressant både hur de slutgiltiga de-
signresultatet blir såväl som i termer om tid och resurskostnad mellan de två
arbetssätten beskrivna ovan i manusförfattande och interaktionsdesign.
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