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Sammanfattning  

Interaktiv film har på senare år återigen blivit ett omtalat område inom 

informatikforskning. Termen i sig är konfliktbelagd, och betyder konkret, aktiv relation 

(Miller, 2019) med ett underhållnings medium som syftar till avslappning (Heck, Edinger, 

Bûnemann, & Becker, 2021). Begreppets konfliktartande betydelse har resulterat i 

tvetydliga interaktioner och dåligt användarengagemang. I denna studie designas en 

interaktion genom konceptdriven designforskning för att undersöka hur balansen mellan 

aktiv interaktion och passivt observerande kan skapas och på så sätt skapa ett gott 

användarengagemang. Genom att studera informanters interaktion med interaktiv film på 

olika plan och litteratur identifieras rörelser, vanor och beteenden. Dessutom definierades 

tre krav: enkel interaktion som kan utföras utan vidare eftertanke och med minimala 

rörelser, valen bör ge en någorlunda förståelse för deras utgång, interaktionerna får inte 

låta användaren känna att de har gjort fel som ger konceptet en stadig grund. 

Detta gestaltades på olika sätt för att skapa ett förhållande mellan enheterna, användaren 

och den faktiska interaktionen. Vidare analyserades interaktionen och hur väl den uppfyllde 

dessa krav med hjälp av nya informanter. Resultatet indikerade på att interaktionen 

uppfyllde alla dessa krav på ett eller annat sätt och är ett exempel på hur interaktioner för 

interaktiv film kan designas för att bibehålla gott användarengagemang men erbjuda en 

mer avslappnad kontext. 
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Abstract  

In recent years, interactive film has once again become a popular area in informatics 

research. The term itself is conflict-ridden, and means concrete, active relationship (Miller, 

2019) with an entertainment medium aimed at relaxation (Heck et al., 2021). The 

conflicting meaning of the term has resulted in ambiguous interactions and poor user 

engagement. In this study, an interaction is designed through concept-driven design 

research to investigate how the balance between active interaction and passive observation 

can be created and thus create a good user engagement. By studying informants' interaction 

with interactive film on different levels and literature, movements, habits and behaviors are 

identified. In addition, three requirements were defined: simple interaction that can be 

performed without further thought and with minimal movements, the choices should give a 

reasonable understanding of their outcome, the interactions must not make the user feel 

that they have made mistakes, these gave the concept a solid foundation. 

The concept was designed in different ways to create a relationship between the devices, 

the user and the actual interaction. Furthermore, the interaction was analyzed and how well 

it met these requirements with the help of new informants. The result indicated that the 

interaction met all the requirements in one way or another manifested that this is an 

example of how interactive film, interactions can be designed to maintain good user 

engagement but offer a more relaxed context. 
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1. Introduktion 

2018 lanserade Netflix tillsammans med skaparna av Black Mirror den prisbelönta men också 

kritiserade filmen Bandersnatch (Rezk & Haahr, 2022). Netflix och Bandersnatch gav därmed 

nytt liv åt en länge vilande filmgenre, interaktiv film. Termen och begreppet interaktiv film 

myntades för nästan 60 år sedan av innovatören Radúz Činčera (Fessè & Olsson, 2015). 1967 

lanserade Činčera’ sin Kinoautomat, där tittarna för första gången fick rösta i en biosalong för 

att generera ett så kallat “choose-your-own-adventure narrative” (Fessè & Olsson, 2015). 

Sedan 1967 har flertalet innovatörer och filmskapare producerat interaktiva filmer där tittarna 

får påverka narrativet eller handlingen, Coldplay (Enica, 2014), Urban Cones (Lindh, u.å), Girls 

who code (GirlsWhoCode, u.å), och Bandersnatch (Slade, 2018), är några av dem. Trots att 

marknaden för interaktiv film växer och blir större så har det definierats ett antal problem med 

genren. Problem som delvis lyfts på exempelvis IMDBs recensions forum (IMDB, 2018) men 

också börjats lyftas fram i forskningen. 

Heck et al. (2021) lyfter exempelvis i sin studie att termen “film” i begreppet interaktiv film 

direkt kopplar användarna till känslan och möjligheten att luta sig tillbaka och ta det lugnt. 

Något som användare på IMBDs underforum för filmen Bandersnatch också reflekterade över 

(IMDB, 2018). Heck et al. (2021) beskriver vidare att termen i sig själv skapar en konflikt då 

interaktivitet kräver att användare tar aktiva beslut medan ordet film uppmanar till avslappning. 

Trots den konflikt begreppet interaktiv film skapar, visar forskningen att det är väsentligt att 

användaren känner att den har agency, är i kontroll och kan ta aktiva beslut. (Carstensdottir, 

Kleinman, Williams, & Seif Seif El-Nasr, 2021; Fang, Cai, Juan, & Wang, 2020; Heck et al., 

2021; Roth & Koenitz, 2019). Forskningen visar även att det finns ett antal moment som 

användaren kan påverka för att nå dessa känslor. Att kunna påverka handlingen, karaktärerna 

eller scenerna anses påverka användarnas känslor av makt och kontroll på ett positivt sätt och 

bidrar till att de får en bra upplevelse (Carstensdottir et al., 2021; Fang et al., 2020; Heck et al., 

2021; Roth & Koenitz, 2019).  

Studier inom psykologi bekräftar även vikten av individers känsla av agency speciellt inom 

arbetsområdet människa, dator interaktion (engelska: Human Computer Interactions, HCI) 

(Moore, 2016). Moore (2016) menar att agency är viktigt för den mentala hälsan i allmänhet, 

men också att det är mycket viktigt för individers intresse av digitala artefakter.  

Många studier identifierar agency som en viktig del inom arbetsområdet, dock tyder 

samhällsrösterna på en fortsatt brist av just detta. Bandersnatch fick kritik, för användarna 

kände att de endast hade illusionen av kontroll. Vilket kanske gör att Bandersnatch skapade en 

narrativ paradox. Den narrativa paradoxen uppstår när det blir en konflikt i användarens makt 

genom narrativet samt skaparens makt av narrativet. Detta innebär att interaktiva narrativ och 

filmer behöver skapa en balans mellan narrativ och interaktioner (Roth, van Nuenen, & Koenitz, 

2018). Den narrativa paradoxen är ett ytterligare dilemma som kan uppstå inom interaktiva 

narrativ (Roth et al., 2018). 

Sammanfattningsvis indikerar forskningen på att användarens känsla av agency är en 

mycket viktig känsla (Moore, 2016) och speciellt när det kommer till interaktiv film. 

Samhällsröster säger att de interaktiva filmer som finns idag, exempelvis Bandersnatch 

fortsätter saknar detta.  Fang et al. (2020) menar att publikens största intresse inte är historien, 
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värdet av idéerna, specialeffekterna eller föreställningen i sig utan publikens känsla av 

deltagande. Därför tror författarna att innovatörer och filmskapare kommer fortsätta utveckla 

konceptet interaktiv film. 

Majoriteten av studier inom området studerar sällan inputen och interaktionerna inom 

interaktiv film och interaktiva narrativ som ett underhållningsätt. När de gör det appliceras 

verktyg (eyetracker) som inte är aktuella för gemeneman (Heck et al., 2021). Vilket lämnar ett 

glapp för hur man ska designa mot interaktiv film som underhållnings medium med fokus på 

användarnas känslor och tillgång av interaktionsverktyg. Denna studie kommer därför studera 

hur användarnas känsla av makt, kontroll och engagemang kan flätas samman mot det känslor 

man förväntar sig känna vid filmtittande avslappning (Heck et al., 2021). Samt ha fokus på att 

designa för underhållning och designa utifrån de verktyg som majoriteten vuxna har tillgång 

till. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka hur interaktionsformer anpassade för ett desktopgränssnitt 

och vanligt förekommande digitala enheter kan designas för att skapa ett gott 

användarengagemang, där vuxna användare kan känna sig i en position av agency men 

samtidigt slappna och bli underhållna.  

 

Hur kan interaktioner designas för att underlätta balansen mellan aktiv 

interaktion och passivt observerande för vuxna användare av interaktiv film 

som underhållningsmedium? 

 

Stolterman och Wiberg (2010) metod konceptdriven designforskning kommer 

appliceras i denna studie för att besvara den presenterade frågeställningen.  

 

1.2 Avgränsningar 

Detta arbete är avsatt att undersöka hur interaktionsformer anpassade för ett desktopgränssnitt 

och vanligt förekommande digitala enheter kan designas för att skapa ett gott 

användarengagemang, där vuxna användarna kan känna sig i en position av agency men 

samtidigt slappna och bli underhållen. Studien har avgränsat sig till att titta på användare som 

är vuxna inom ramarna mellan 20–50 år. Denna avgränsning är gjord av bekvämlighet och 

tillgänglighetsskäl. Detta arbete har även försökt att avgränsa i den mån som går till att använda 

sig av vetenskapligt granskade studier publicerad inom de senaste 5 år.  

Det förekommer fyra studier som avviker från denna avgränsning vad gäller ålder då dessa 

ansågs medföra stor relevans till arbetet. Dessa är Stentzler och Eckert (1996), Johnson (2008), 

Fogg (2009) och Stolterman och Wiberg (2010). Arbetet innehåller även fem icke vetenskapligt 

granskade material som bidrar till detta arbete, dessa är dock sedan innan kända publikationer. 

Denna avgränsning förbehålls inte i introduktionen för att berätta in problemet från samhället 

eller för att presentera interaktiva filmer. 

Konceptet i denna studie är också avgränsat till endast design två interaktions sekvenser, detta 

så att arbetet kunde genomföras inom avsatt tid.  
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1.3 Begreppsdefinitioner 

● Interaktivitet (eng. interactivity) är ett ord som används i många sammanhang och har 

på ett sätt tappat sin tidigare karaktär enligt Miller (2019). Författaren förklarar att en 

interaktion kan vara ett knapptryck, en rörelse, en konversation eller näst intill vad som 

helst. Inom Människa, datorinteraktion (engelska: HCI) och Informatikområdet handlar 

interaktivitet om användarens medvetenhet för ett medium och hur den ska använda 

mediet för att göra olika val (Johnson, 2008).  

● Interaktiv film (eng. interactive movie) är ett begrepp som implementeras för att 

definiera en film eller video där användare kan göra val som påverkar filmens narrativ, 

utseende eller karaktärerna (Fang et al., 2020; Stenzler & Eckert, 1996). Interaktiva 

filmer består av flera förinspelade videosegment som binds samman med någon form 

av interaktion för att skapa en dynamisk och spännande handling (de Lima, Feijó, & 

Furtato, 2017). Interaktiv film ses ibland som ett renodlat videospel men förklaras även 

som en korsning av film och videospel där styrkan ligger vid användarens deltagande 

(Fang et al., 2020; Heck et al., 2021). Utifrån tidigare studiers argument och 

dokumentation skulle interaktiv film kunna identifieras utifrån dessa punkter: (a) 

förinspelat videomaterial som styrs eller påverkas av inputs från användare (de Lima et 

al., 2017; Fang et al., 2020; Heck et al., 2021; Stentzler & Eckert, 1996). (b) Den 

interaktiva filmens narrativ eller interaktioner som binder narrativet samman ska 

uppmana användaren att ta kontroll över hur de upplever filmen (de Lima et al., 2017; 

Heck et al., 2021; Miller, 2019). (c) Interaktiv film är det medium som inte helt faller 

in under videospel men som inte heller klassas som en linjär film (Fang et al., 2020; 

Heck et al., 2021). 

● Försjunkenhet (eng. immersion) syftar till hur uppslukad en användare blir i materialet 

(Carstensdottir et al., 2021).  

● Agency enkelt översatt till svenska betyder makt och kontroll. Agency och är en nyckel 

till gott användarengagemang (Carstensdottir et al., 2021). Begreppet agency kommer 

används inom denna kontext som en beskrivning hur väl användaren upplever att det 

kan styra narrativet och hur väl de kan navigera sig i artefakten. 

● HCI är en vanlig förkortning av begreppet Human Computer Interaction (Moore, 2016) 

som översatt betyder Människa Dator Interaktion.  

● Narrativa paradoxen paradoxen är ett begrepp hämtat från Roth et al. (2018) studie. 

Begreppet syftar på den konflikt som kan uppstå mellan användarens känsla av full makt 

och kontroll  samt skaparens kontroll över materialet (IGI-Global, 2022).  

● Ludonarrativ dissosians är ytterligare ett begrepp hämtat från Roth et al. (2018) studie. 

Detta begrepp syftar på en bristande kontakt mellan det maskinella (inom detta kontext 

interaktionerna) och narrativet (Roth et al., 2018).  

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som behandlar litteratur som denna studie stödjer sig mot samt 

berör den presenterade frågeställningen. Kapitlet 2. Bakgrund är uppdelat i 3 underkategorier 

för att förtydliga vad de olika studierna under berör och i vilket förhållande till denna uppsats 

de har. Exempelvis inleds kapitlet med rubriken 2.1 Interaktivfilm och interaktioner, i detta 

kapitel går det att finna studier som behandlar interaktionerna i interaktivfilm samt riktlinjer för 

vad interaktivfilm är. Dessutom ges en förklaring till hur studierna påverkar detta material. 

Vidare presenteras 2.2 Agency där studier rörande användarengagemang och kontroll kopplat 

till interaktiv film går att ta del av.  
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Likt kapitel 2.1 presenteras även dessa studiers bidrag till detta arbete. Slutligen i kapitel 2, 

presenteras kapitel 2.3 Hjälpande modeller, tankar, teorier och lite gult!. Denna del presenteras 

just modeller, tankar och idéer hämtade från tidigare studier som härleder detta arbete. 

Dessutom behandlar kapitlet studier som framför allt ger stöd till olika designval i konceptet.  

Efter bakgrundsgenomgången av tidigare arbeten kommer kapitel 3, metodkapitlet. Då 

denna studie genomförs genom konceptdriven designforskning så inleds metodkapitlet av 

kapitel 3.1 konceptdriven designforskning där en genomgång av just denna metod presenteras. 

Vidare i kapitel 3.2 tillämpning av konceptdriven designforskning redovisas hur just detta arbete 

har tillämpat metoden. Kapitel 3.2 är uppdelat I 3 underkategorier för att tydligt beskriva hur 

det generella genomförandet av arbetet gjorts, vilka informanterna i arbetet är och vilket urval 

som gjorts samt hur insamling av olika data har genomförts. Efter genomgången av 

appliceringen av metoden, presenteras kapitel 3.3 material där ytterligare förtydligar av arbetet 

presenteras. Kapitlet är likt kapitel 3.2 uppdelat I underkategorier enligt följande, 3.3.1 

Litteratursökningar, 3.3.2 Intervjufrågor och 3.3.3 Programvaror. Kapitel 3.3.1 behandlar 

information gällande den insamling av litteraturen studien lutar sig mot. 3.3.2 presenterar de 

olika intervjufrågorna som applicerades som stöd för arbetet och 3.3.3 går igenom vilka verktyg 

som nyttjas för att kunna konstruera den fysiska delen av arbetet.  

Metodkapitlet avslutas med information gällande de etiska överväganden samt ett kapitel 

innehållande information om design och konstruktionen av konceptet. Efter metodkapitlet 

redovisas allt material som insamlats eller konstruerats genom denna studie i kapitel 4. Resultat 

& Analys. Där dokumenteras och analyseras sex av sju delar av metoden. Den sista delen är den 

som går att ta del av i kapitel 3.5 Konstruktion av koncept. Kapitel 4 är uppdelat i 3 underkapitel. 

4.1 Konceptgenerering, konceptutforskning med kvalitativa intervjuer och internkritik, 4.2 

Extern designkritik och revideringar och 4.3 Kontextuallisering av designkoncept. Kapitel 4.1 

går igenom delar av konceptgenereringen och utforskningen, dessutom presenteras här material 

från studiens informanter som bidrar till konceptutforskningen. 4.2 presenterar den externa 

kritik som gjordes på designen presenterad i 3.5 samt de revideringar som ansåg behövas göra.  

Slutligen i kapitel 4.3 appliceras konceptet i sin kontext och hur det förhåller sig till tidigare 

studier, teorier och modeller. 

Kap 5 behandlar 2 diskussions delar. Den första diskuterar för och nackdelar med metoden och 

hela arbetet med studien. Därefter diskuteras de resultat detta arbete genererat. Slutligen 

avslutas kapitlet med en diskussion för vad framtida forskning kan behöva kolla på. Det sista 

kapitlet presenterar arbetes slutsatser. Vidare finns även referenslista och olika bilagor 

tillhörande arbetet.  

2. Bakgrund 

2.1. Interaktivfilm och Interaktionerna 

Termen interaktiv film är sedan långt tillbaka etablerad inom HCI. Redan 1996 gjordes en 

studie som definierade termens betydelse och enligt rådande underlag tycks detta inte ha 

förändrats (Stentzler & Eckert, 1996). 

I Stenzler & Eckerts studie Interactiv video från 1996 beskriver de hur interaktivfilm (video) 

är interaktiva utöver, start- och pausinteraktionen. De etablerar även 5 riktlinjer för att kunna 

definiera om en film är interaktiv. (1) Författarna definierar att en film är interaktiv om den kan 

förgrena sig till andra videosegment genom att tillgodose användaren med olika val (2) En film 

är interaktiv om den kan förgrena sig till olika videosegment när som helst och genom att tillåta 

användaren att säga till programmet när som helst (Stentzler & Eckert, 1996). (3) En film är 
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interaktiv om den använder rumslig förgrening som tillåter användaren att addera sina egna 

videoklipp (Stentzler & Eckert, 1996). (4) Filmen använder temporär förgrening som tillåter 

användaren att addera sina egna videoklipp till det (Stentzler & Eckert, 1996). (5) Filmen 

erbjuder total försjunkenhet genom att användaren kan påverka materialet genom att för flytta 

sitt eget huvud (videobaserad virtuell verklighet) (Stentzler & Eckert, 1996). 

 Stentzler och Eckert (1996) två första riktlinjer är de som går att observera på majoriteten av 

publicerade interaktiva filmer idag. Vilket visar att deras riktlinjer appliceras och används 

fortfarande 26 år senare. I filmen Bandersnatch från 2018 får användare påverka filmen just 

genom Stentzler och Eckert (1996) första riktlinje, användaren kan få filmen att förgrena sig 

genom olika val (Fang et al., 2020).  

Fang et al. (2020) belyser i sin studie Interactive movie design based on the game engine 

technology hur filmer kan vara interaktiva på fler sätt än de Stentzler och Eckert (1996) 

presenterar. Fang et al. (2020) lyfter hur filmen Bandersnatched skapade interaktivitet inom 

filmen, genom filmen och utanför filmen. Inom filmen skedde interaktionen mellan 

karaktärerna och uppspelningsmotorerna (Fang et al., 2020), det vill säga interaktioner enligt 

Stentzler och Eckert (1996) första riktlinje. Genom filmen skedde interaktionen mellan 

användare, filmen som material, uppspelningsmotorerna och manuset (Fang et al., 2020). 

Utanför filmen skedde interaktionerna hos användaren samt på olika media plattformar (Fang 

et al., 2020).  

Andra författare har likt Fang et al. (2020) tittat på hur interaktiva filmer kan vara interaktiva 

på fler sätt än genom förgreningar av narrativet. 

de Lima et al. (2017) studie Video-based interactive storytelling using real-time video 

compositing techniques handlar om hur det går att skapa interaktivitet inom filmen med 

materialet. Författarna skapar själva en interaktiv film genom att spela in en film med samma 

narrativ i olika miljöer och olika vinklar. Studien undersöker hur datorkraft kan välja ut scener 

live istället för nya narrativa grenar och på så sätt göra filmen som material interaktiv. Slutligen 

utför de Lima et al. (2017) användartester där användarna fritt får interagera med konceptet och 

utforska de olika miljöer som skådespelarna kan hamna i. Efter användartesterna visar 

författarna att det finns intresse för video-baserat, icke-förgrenad, interaktivt berättande. Både 

de Lima et al. (2017) och Fang et al. (2020) visar att det finns intresse för interaktiva narrativ, 

både förgrenade och icke förgrenade narrativ. De undersöker dock inte om själva interaktioner 

och inputen skulle kunna förändras eller förbättras för att skapa ett bättre användarengagemang.  

Enligt Millers (2019) bok Digital Storytelling: a creator´s guide to interactive 

entertainment del 1 kapitel 1 och del 2 kapitel 3 handlar om interaktivitet i digitala medier och 

vad begreppet fristående verkligen betyder. En interaktion kan vara ett knapptryck, en rörelse, 

en konversation eller näst intill vad som helst beskriver författaren. Miller (2019) ger fler 

fördjupade förklaringar av begreppet interaktivitet och vad dess önskvärda effekter är, vad det 

kan vara och hur det blir till. Interaktivitet är ett begrepp som inom Informatik och HCI syftar 

på användarens medvetenhet för ett medium och hur den ska använda mediet för att aktivt göra 

olika val (Johnson, 2008). 

Inom interaktivfilm blir just därför termen något konfliktartad då ordet film istället syftar till 

avslappning (Heck et al., 2021). Av denna anledning väljer flera forskare att observera hur de 

kan skapa nya former av interaktioner för att låta användaren kunna känna avslappning men 

ändå tillåta de att aktivt interagera. 
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Heck et al. (2021) tittar i sin studie The Subconscious Director: Dynamically Personalizing 

Videos Using Gaze Data, på hur interaktionerna mellan användare och maskin kan skapa mer 

intressanta och personifierade utgångar genom ögonspårare (engelska: eyetrackers). Författarna 

utnyttjar användarnas ögon och ögonrörelser för att de ska kunna påverka filmmaterialet enligt 

Stentzler och Eckert (1996) första riktlinje. Genom att låta användarna få sina ögonrörelser 

spårade av eyeDirect mot olika punkter på filmmaterial kunde materialet bli personifierat. Heck 

et al. (2021) anser att eyeDirect systemet kunde öka användarengagemanget. Deras studie visar 

att användare är i behov av en sömnlösare och mer tillbaka lutat interaktion för at kunna 

uppskatta konceptet interaktivfilm. 

Martins, Cunha, Yaguinuma, Zaine, och Pimentel (2019) studie behandlar likt Heck et al. 

(2021) undersökning av interaktionerna inom interaktiva narrativ. Författarna har undersökt hur 

interaktiva narrativ kan utnyttjas inom den digitala lärande världen. Martins et al. (2019) 

observerade total 30st studenter inom Datavetenskap, där hälften av gruppen deltog som 

kontrollgrupp och den andra hälften var den experimentella gruppen. Författarna analyserade 

olika klick och inputs användarna gjorde och delgav senare ett digitalt formulär där användarna 

fick besvara frågor gällande sin upplevelse. Resultatet av deras studie ansågs av författarna 

själva påvisa att interaktivitet inom den digitala lärande värden är ett bra sätt att lära på. Martins 

et al. (2019) menar att de interaktiva momenten i deras videomaterial ökade användarnas 

intresse för materialet, vilket senare leder till en bättre upplevelse och effekt i lärandet. 

Interaktiva filmer som studiemedel visar enligt Martins et al. (2019) på ett gott 

användarengagemang, vilket skapar kontrast mot engagemanget i interaktiva filmer som 

underhållnings medium. Heck et al. (2021), Fang et al. (2020) och de Lima et al. (2017) är några 

av de författare som påvisat att engagemanget och intresset i samhället är bristande. Detta är 

något som Johnson (2008) identifierar i sin studie redan 2008, Lost Cause, an Interactive Film 

Project.  

Johnson (2008) lyfter att det bör finnas en möjlighet att skapa interaktiv film som bibehåller 

försjunkenhet under interagerandet. Studien presenterar att interaktionerna och narrativet 

behöver samspela för att låta användaren slukas in upplevelsen. Johnson (2008)gör en 

användarstudie och en fallstudie som fokuserar på hur och om användaren kan bibehålla sin 

försjunkenhet (engelska: immersion) vid interagerandet med interaktiv film. Författaren anser 

att de interaktiva momenten skapar konflikt med användarens försjunkenhet till narrativet. 

Johnson (2008) presenterar avslutningsvis att ett samspel kan uppstå om designen är mångsidig 

och låter användaren interagera så ofta de vill utan att engagera sig i sina val. Detta är precis 

vad Heck et al. (2021) tillät sina användare att göra med hjälp av ögonspårarna, interagera utan 

att engagera sig.  

2.2. Agency 

Fang et al. (2020), Heck et al. (2021), Stentzler och Eckert (1996) samt Johnson (2008) belyser 

alla hur viktigt det är att användaren kan interagera inom interaktiv film. De hävdar att 

användarna behöver få en försjunkenhet till materialet för att kunna uppskatta konceptet. Att nå 

en punkt av försjunkenhet, innebär att användaren slukas in i materialet (Johnson, 2008). För 

att kunna erbjuda detta behövs interaktioner likt Heck et al. (2021) ögonspårare, då dessa som 

beskrivet I kapitel 3.2 kan tillåta sina användare att interagera utan att engagera sig (Johnson, 

2008). Att erbjuda en utgång likt Heck et al. (2021) interaktion, krävs en hög grad av 

användarengagemang och agency. 

Moore (2016) studie What Is the Sense of Agency and Why Does it Matter? Diskuterar och 

tittar på begreppet agency inom olika områden samt hur och när det är viktigt. Moore (2016) 

studie har publicerats inom det psykologiska ämnesområdet och bidrar därför med psykologiskt 
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perspektiv på ett begrepp frekvent använt inom HCI. Studien definierar känslan av agency som 

en känsla av att kunna kontrollera sina handlingar och dess konsekvenser. Författaren lyfter även 

att tidigare studier indikerar på att man kan uppleva känslor av agency aktivt, eller mentalt ha 

agency trots att man kanske inte känner det. Författaren lyfter avslutningsvis att känslan av agency 

både är viktig för den mentala hälsan men också inom just arbetsområdet HCI (Moore, 2016). 

Som nämnt är agency och användarengagemang något som diskuteras frekvent inom HCI. 

Flertalet forskare har även tittat på dessa termer i förhållande till interaktiv film. Roth och 

Koenitz (2019) studie Bandersnatch, Yea or Nay? Reception and User Experience of an 

Interactive Digital Narrative Video, tittar på hur användarengagemanget såg ut hos en publik. 

Författarna observerade 32 studenters interaktioner och upplevelse med filmen Bandersnatch 

genom Roth’s mätverktygslåda som består av 14 validerade 5 punkts Likertskalor (Roth & 

Koenitz, 2019). Deras resultat påvisade vikten av agency som en kärna för 

användarengagemanget inom interaktivt digitala narrativ. Mer specifik skriver de: ”kärnan i 

designen och njutningen i interaktiva digitala narrativ ligger i användarkontrollen, makten att 

kunna påverka narrativets progression” (Roth & Koenitz, 2019). Författarna beskriver mycket 

konkret vikten av användarkontroll kopplat till narrativet. 2018 presenterade Roth, Nuenen, & 

Koenitz sin studie Ludonarrative Hermeneutics: A Way Out and the Narrative Paradox hur det 

trots hög användarkontroll kan uppstå en ytterligare konflikt inom interaktiv film. Den narrativa 

paradoxen och ludonarrativ dissosians. Begreppen syftar på konflikten som uppstår mellan 

användarens makt genom narrativet samt skaparens makt av narrativet samt konflikten mellan 

videospels narrativ berättat genom handlingen och narrativet berättat genom spelet (Roth et al., 

2018). Författarna kommer i sin studie fram till att när man skapar interaktiva digitala narrativa 

system, behöver designern hitta en balans mellan användarenskontroll och den dramaturgiska 

strukturen för att erbjuda ett konsekvent och meningsfullt narrativ (Roth et al., 2018). Detta 

innebär att den kärnan inom interaktiva narrativ är starkt beroende av designerns kunskap av 

både användarcentrerad design men också dramatisk struktur, för at kunna erbjuda interaktioner 

som härleder god användarkontroll och engagemang.   

Carstensdottir et al. (2021) studie "Naked and on Fire": Examining Player Agency 

Experiences in Narrative-Focused Gameplay undersöker just hur och vad som anses vara god 

användarkontroll enligt användare, utifrån ett narrativt spelperspektiv. Resultatet presenterat av 

författarna baserar sig på 28 deltagares intervjumaterial analyserat av en dator för att få fram 

statisk information. Författarna presenterar vilka fokuspunkter användarna anser är av stor vikt 

för deras engagemang nämligen att kunna påverka handlingen (narrativet), att kunna påverka 

miljön, eller att kunna påverka karaktären (Carstensdottir et al., 2021). Detta ger idéer för hur 

en designer skulle kunna skapa god användarkontroll inom framför allt narrativt fokuserade 

spel men också kanske andra former av interaktiva narrativ (Carstensdottir et al., 2021).  

Rezk och Haahr (2022) publicerade nyligen en studie om användares känsla av agency och 

hur de bör anpassas inom interaktiv film. Författarna diskuterar och lyfter vikten av denna 

känsla och presenterar likande material som Moore (2016). Rezk och Haahr (2022) presenterar 

i sin studie att endast öka användares möjlighet till mer agency möjligtvis kan resultera i att 

narrativets drivkraft i blir bristande. Författarna tittar på och analyserar hur olika former av 

agency kan och bör appliceras på olika former av interaktiv film men fokuserar framför allt 

Bandersnatch. Rezk och Haahr (2022) kommer fram till och anser att interaktiva filmer likt 

Bandersnatch med kalejdoskopisk struktur bör applicera något de kallar för ”invisible agency”. 

Osynlig agency beskriver författarna är när systemet försöker lära sig känna igen användarnas 

aktivitet och utifrån det generera nya valmöjligheter. Vidare beskriver de hur andra former av 

agency och hur de kan arbetas med i förhållande till andra typer av interaktiva förgreningar. De 

lyfter exempelvis agency i form av att användaren kan påverka miljön likt den interaktiva film 

de Lima et al. (2017) konstruerade och den interaktiva musikvideon Deja Vu av Lindh (u.å). 
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Rezk och Haahr (2022) belyser samma former av agency som Carstensdottir et al. (2021) 

identifierade som viktiga fokus punkter från deras intervjuer.  

Sammanfattningsvis kärnan och njutningen i interaktiva narrativ ligger i användarens 

agency och möjligheten att narrativets progression, vilket innebär att skaparen av interaktiv film 

måste hitta en balansgång mellan agency och narrativ (Carstensdottir et al., 2021; Rezk & 

Haahr, 2022; Roth & Koenitz, 2019; Roth et al., 2018). 

2.3. Hjälpande modeller, tankar, teorier och lite 
färgforskning. 

BJ Foggs artikel A Behavior Model for Persuasive Design (2009) artikel behandlar information 

om beteende och framför allt författarens egen beteendemodell. Modellen är designad för att 

skapa förståelse om uppmuntrande design (engelska; persuasive design). Modellen kallas för 

Foggs beteende modell och är konstruerad likt följande: önskvärt beteende = motivation + 

förmåga + utlösare (Fogg, 2009). Om motivation, förmåga och utlösare samspelar kan en 

användare påverkas mot det önskvärda beteendet som designern har designat för (Fogg, 2009).  

En av Fogg (2009) punkter är förmåga, det vill säga att användaren kan utföra och förstå 

den tänkta aktionen, detta är något som är en återkommande viktig punkt vad gäller gott 

användarengagemang (Johnson, 2008).  Motivation enligt Fogg (2009) syftar till  användarens 

motivation till att faktiskt utföra en handling. En utlösare är enligt Fogg (2009) en viktig del i 

en design, för att skicka användaren i rätt riktning. Utlösare kan exempelvis vara en notis, en 

markör, en text eller en färg (Fogg, 2009).  En utlösare med rätt applicerad färg kan få stor 

effekt, detta då just färger kan ha stor inverkan på individers känslor.  

Jonauskaite et al. (2019) studie undersöker hur 55 olika länder upplever och tolkar färgen 

gul. Studien belyser inledningsvis att man sedan långt tillbaka har sammankopplat färger till 

olika känslor. Tidigare studier har påvisat att dessa känslor kan skilja sig utifrån olika aspekter 

så som miljömässiga, psykologiska och religionsmässiga. Resultatet av Jonauskaite et al. 

(2019) studie visade främst på hur olika länder tolkade färgen gul och det definierade en 

intressant skillnad som ligger till grund i denna studie. Länder placerade längre bort från ekvator 

och som snitt har mindre soltimmar än dem närmare ekvatorn upplever i högre grad färgen gul 

som en glädjande och upplyftande färg (Jonauskaite et al., 2019). Färgen gul har dock också en 

annan känslomässig koppling, gult indikerar på varning. Detta är något Ng och Chan (2018) 

undersöker i sin studie Color associations among designers and non-designers for common 

warning and operation concepts. Likt Jonauskaite et al. (2019) belyser Ng och Chan (2018) att 

känslorna för färg kan variera utifrån ursprung, religion m.m. Författarna lyfter också att olika 

sociala preferenser kan spela in så som utbildning. Då känslor för färg kan variera sig mellan 

olika individer beroende på de ovan nämnda vill Ng och Chan (2018)  definiera vilka färger 

som är bäst lämpade för olika varningssignaler och på så vis förebygga olika typer av faror. 

Studien statiska data visar på att gult framför allt är en färg som bäst kopplas samman med ”var 

i beredskap”, strålningsrisk och avvakta. Denna studie gjordes på 199 kinesiska design 

studenter och 175 kinesiska icke design studenter. Resultatet av studien fortsatte påvisa att det 

finns en viss skillnad mellan olika sociala statusar men inom samma kultur och miljö (Ng & 

Chan, 2018). Det framkom även att visa färgers betydelse och känsla de framkallar var mycket 

lika oavsett status. 

Utöver färgval, motivation och förmåga behöver hela designen även samspela. Att faktiskt 

få användare att vilja interagera med en artefakt kräver att designen är vad  Norman (2013) 

uttrycker som ”bra design”. Författaren Norman (2013) diskuterar och argumenterar i sin bok 

för vad som är bra design och vad som är dåligt. Dessutom lyfter han hur ”dålig” design kan 

göras bra eller åtminstone förbättras. Författaren beskriver även vikten av att låta användare 

delta i designandet samt hur och när de inte bör göra det.  
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3. Metod 

3.1. Konceptdriven designforskning  

Konceptdriven designforskning är ett etablerat arbetssätt inom informatik och HCI forskning. 

Metoden är konstruerad och etablerad utav Stolterman och Wiberg (2010). Tanken är att 

konceptdriven designforskning ska stärka de teoretiska framsteg som redan finns och görs inom 

området, genom att applicera praktiskt arbete med design. Med detta menar författarna att 

informatik och HCI-området inte alltid kan presentera starka studier enbart baserade på text och 

teoretisk forskning. Genom att etablera denna metod som är designcentrerad och teoretiskt 

orienterad tror Stolterman och Wiberg (2010) att det kan skapas mer intellektuella och 

akademiska debatter om designarbetet i sig självt.  

Metoden i sig består av sju centrala delar för att kunna skapa starka bidrag till området. 

Dessa är, konceptgenerering, konceptutforskning, intern konceptkritik, design av artefakt, 

extern konceptkritik, revision av koncept och konceptkonceptualisering. 

Inledningsvis fokuserar metoden på att ta fram och undersöka ett koncept eller en artefakt, 

detta benämns konceptgenerering. Det centrala är dock att konceptet måste ta avstamp mot 

tidigare teoretiskt arbete inom området samt kunna bidra till något nytt, antingen genom att det 

kombinerar tidigare kvaliteter eller hur det manifesterar sig (Stolterman & Wiberg, 2010). 

Därefter behandlar metoden en konceptutforskning. Detta arbete sker vanligtvis genom ett 

praktiskt arbete det vill säga ett arbete med prototyper och experiment av och med olika 

material. Inom konceptdriven designforskningen bör koncept utforskningen hitta nya 

designutrymmen eller hitta osynliga delar av redan kända design utrymmen (Stolterman & 

Wiberg, 2010). Denna utforskningsfas ska leda till nya idéer som utmanar den rådande 

teoretiska förståelsen. När konceptet för studien är applicerat behöver det genomgå en intern 

kritik, enligt Stolterman och Wiberg (2010) benämnt intern konceptkritik. Framgången med att 

genomföra denna fas är att identifiera och etablera dessa tre punkter, (a) det unika i konceptet, 

(b) i vilken utsträckning konceptet relaterad till existerande forskning och teorier samt (c) hur 

väl konceptet kan uttrycka sig i en konkret design (Stolterman & Wiberg, 2010). När ett koncept 

är etablerat behövs det designas, denna del av metoden kallas design av artefakt. I denna fas 

bör konceptet ha en konkret manifesterad komposition som innehåller konceptdesign som 

helhet. Med detta syftar de på att manifestationen ska vara en del av designprocessen och den 

teoretiska utvecklingen (Stolterman & Wiberg, 2010). 

När artefakten är designad behöver den utsättas för kritik av en publik, därför appliceras 

extern konceptkritik i denna metod. Stolterman och Wiberg (2010) beskriver att denna del bör 

vara en utvärdering av idén, konceptet och de teoretiska grunderna samt hur allt manifesteras. 

Efter en extern konceptkritik kan nya problem eller idéer upptäckas vilket gör att konceptet 

behöver genom gå en revision, detta är också en del i metoden konceptdriven designforskning 

som kallas just revision av koncept (Stolterman & Wiberg, 2010). När arbetet är reviderat är 

det dags att applicera konceptet i sin kontext och visa hur det relaterar till aktuella koncept och 

teorier. Denna del kallar Stolterman och Wiberg (2010) koncept konceptualisering och är den 

del som visar på arbetets bidrag till forskningen.  
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3.2. Tillämpning av konceptdriven designforskning 

3.2.1 Genomförande 

Denna studie arbete iterativt utifrån Stolterman och Wiberg (2010) metod. Det innebär att 

arbetet inledningsvis jobbade med Stolterman och Wiberg (2010) två första punkter samtidigt 

och parallellt. Nedan presenteras därför de konceptgenereringen och konceptutforskningen 

gemensamt.  

Inledningsvis samlades det in information om området interaktivfilm för att kunna generera 

så mycket kunskap som möjligt. Detta gjordes genom att observera publicerade interaktiva 

filmer samt ta del av studier och litteratur gällande ämnet. De interaktiva filmerna som 

utforskades i detta skede var Coldplay ink interaktiva musikvideo (Enica, 2014), Urban Cones 

interaktiva musikvideo (Lindh, u.å), Girls who code interaktiva musikvideo (GirlsWhoCode, 

u.å), Bandersnatched (Slade, 2018) samt Mästerkatten i boken (Burdine & Castuciano, 2017). 

Dessa filmer valdes ut då de skiljer sig både innehållsmässigt och interaktionsmässigt från 

varandra för att kunna skapa en sån bred förståelse av konceptet interaktivfilm. Som ett 

komplement mot det insamlade underlaget genomfördes även ett mindre antal (5st) kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Alla informanterna i grupp 1 hade inför intervjuerna fått i uppdrag 

att testa någon av de ovanstående interaktiva filmerna. Därefter undersöktes informanternas 

positiva och negativa åsikter om området. De frågor de svarade på är självgenererade och 

bygger på att undersöka olika dilemman som presenterats i tidigare studier frågorna finns att ta 

del av i kapitel 3.3.2. Vidare analyserades informanternas svar i förhållande till tidigare studier 

för att skapa ett starkare koncept. Den interna konceptkritiken ihop men konceptgenereringen 

och utforskningsfasen resulterade i en kravlista för artefakten. Denna kravlista presenteras i 

slutet av kapitel 4.1 och låg till grund för nästa steg, det vill säga design av artefakt.  

Konceptet designade inledningsvis med papper och penna för att generera skisser och idéer 

för hur artefakten faktisk skulle kunna se ut. Skisserna från denna del av arbetet finns redovisade 

i bilagor 2 till 4. Mycket fokus i designandet av artefakten lades på att arbeta utifrån de 

riktlinjer/krav genererade under de tre tidigare faserna, se kraven i kapitel 4.1 

Konceptgenerering, konceptutforskning med kvalitativa intervjuer och internkritik. 

Designandet av artefakten bestod av två olika delar, en del med att skapa visuellt gestaltade 

material och en del bestod av att designa den faktiska interaktionen. Ett av kraven presenterade 

i kapitel 4.1 är, enkel interaktion som kan utföras utan vidare eftertanke och med minimala 

rörelser är de krav som påverkar artefakten mest. Ett stort arbete på vidare analysera och 

definiera hur detta skulle krav skulle manifestera sig. Genom att återigen studera 

informantgrupp 1 resultat observerades det att Sol, Oden och Saga interagerade med deras 

Figur 1: Egen genererad skiss 
av hur inputen/ interaktion sker 
med xboxdosa. 

Figur 1: Egen genererad skiss 
av hur inputs/interaktion sker 
med tv dosa. 
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interaktiva filmer med en tv dosa, figur 1. Där den främsta inputen kunde utföras med tummen. 

Sivs främsta input genomfördes även den främst med tummarna se figur 2.  

Den femte informanten (Freya) interagerade med sin interaktiva film med en datormus mot 

en dator. Hon var den enda av alla informanter som inte klarade av att titta färdigt på filmen. 

Dessutom identifierades det att Freyas input var den enda som inte styrdes av tummen.  

Tummens rörelse definierades därför som en potentiellt framgångsrik rörelse att utforska 

vidare. Tummens rörelse observerades ytterligare för att få en fördjupade förståelse för dess 

anledningar att vara så framgångsrik. Skisserna presenterade i bilagor 2 till 4 fokuserar på den 

fysiska rörelse informanterna gjorde samt hur samma rörelse ter sig mot olika kontroller. 

Mobiltelefoner identifierades utifrån skisserna bilaga 2–4 vara en inflytelserik artefakt att jobba 

mot. Valet att observera mobiltelefoner som en potentiell extern kontroll bygger också på det 

första kravet: Enkel interaktion som kan utföras utan vidare eftertanke och med minimala 

rörelser. Fokuset lades på att undersöka vilka olika rörelser som kan göras på en telefon med 

en hand för att utforma en så enkel interaktion som möjligt. När skissarbetet var färdigställt och 

interaktionen definierad påbörjades arbetet med den faktiska interaktionen. 

Arbetet med interaktionen gjordes inledningsvis exkluderande i Unity 3D 2020.3.29f1. 

Senare applicerades ett externt interaktionsverktyg för att skapa en någorlunda sömnlös 

interaktion, då detta inte gick att skapa enkom genom Unity 3D. För att låta användaren 

interagera med filmmaterialet med hjälp av en mobiltelefon applicerades Remote Mouse. 

Remote Mouse är en applikation som installeras på en desktopenhet samt en mobilenhet och 

tillåter dessa att sammankopplas med varandra genom WIFI. 

Figur 3 är ett skärmklipp från den mobila applikationen av Remote Mouse. Figur 4 är ett 

skärmklipp på hur gränssnittet i applikationen designades för studien. Gränssnittet i den mobila 

applikationen kunde designas om av användaren för att inkludera eller exkludera olika 

funktioner. Valet gjordes att exkludera alla funktioner som gick för att erbjuda användarna en 

Figur 3: Skärmklipp av applikationen 

där användaren gör den fysiska 
inputen. 

Figur 4: Gränssnittet i applikationen 
där användaren gör den fysiska 
inputen. 
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”blank” skärm att interagera mot. Detta gjordes då användarna inte skulle ha några 

störningsmoment från det visuella de tog del utav.  

Den gestaltande delen av designen tog inspiration från tidigare befintliga interaktiva filmer.   

Figurerna nedan representerar gestaltande material från två av de tidigare observerade 

interaktiva filmerna. Dessa två har valts ut som de främsta inspirationskällorna till det 

gestaltande materialet. Coldplays interaktiva musikvideo har valts ut då de erbjuder flertalet 

olika val under filmens gång. Bandersnatch har valts ut då den faktisk är en av de mest 

framgångsrika interaktiva filmerna på senare tid (Rezk & Haahr, 2022). Figur 5 presenterar en 

av de första scenerna i Colplays interaktiva musikvideo (Enica, 2014). Scenen erbjuder 

användarna totalt 4 interaktioner, där 3 av dessa påverkar det visuella narrativet genom olika 

förgreningar (Stentzler & Eckert, 1996). Netflix film Bandersnatch scen presenterat i figur 6 

erbjuder visuellt endast användaren 2 interaktiva valmöjligheter, se blå markeringar. Filmen 

Bandersnatch har alla sina valmöjligheter (interaktioner) placerade på samma plats under hela 

filmens gång, i den nedre kanten. Alla interaktioner Bandersnatch är visuellt presenterade med 

en 1 eller 2 text val och dyker långsamt upp på skärmen inför varje interaktion. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Skärmklipp av desktop gränssnittet med 
markörer för vart man kan interagera. Blå markörer 
byter till ny scen. Gula markörer påverkar den faktiska 
scenen. 

Figur 8: Skärmklipp av desktop gränssnittet med pilar 
som pekar mot markörerna som dyker upp inför 
interaktionen. 

Figur 5: Coldplay-ink interaktiva musikvideo. 
Blåmarkörer visar interaktioner som byter scen 
(påverkar narrativet). Gula markörer påverkar den 
faktiska scenen. Rödmarkering indikerar på tiden kvar. 

Figur 6: Bandersnatched interaktiva film. Blåmarkörer 
indikerar på vart interaktionen kan ske för att påverka 
narrativet. 
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Figur 7 och 8 illustrerar det visuella i denna design för interaktionerna. De blåa markeringarna 

på figur 7 visar på hur och vart användaren kan interagera. Det finns möjlighet att interagera 

med objekt i materialet vilket har inspirerats av Coldplays musikvideo, figur 5. Det finns även 

fasta interaktioner som är densamma över olika sekvenser med interaktionsmöjligheter 

svepandet, markörerna på vardera sida skärmen är också återkommande över alla sekvenser. 

Detta har inspirerats av Bandersnacth och är applicerat för att skapa en form av kontinuitet. Det 

visuellt gestaltande materialet skapades genom Adobe Animate och Adobe Premier Pro. Det 

designade materialet presenteras fortsättningsvis som stillbilder över de faktiska interaktionerna 

i materialet. Informanterna vid den externa konceptkritiken tog del av rörliga bilder av 

materialet. 

Den externa konceptkritiken utfördes inför ett mindre antal informanter (5). Informanterna 

i grupp 2 fick möjligheten att testa artefakten och dess interaktionssystem i en någorlunda 

verklighetstrogen kontext. Därefter deltog alla i enskilda intervjuer med ett mindre antal frågor 

se frågorna under kapitel 3.3.2.  

Revisionen av koncept presenteras med stillbilder för att framhäva konkret de förändringar 

som gjorts på artefakten se uppsatsens utförande av detta i kapitel 4.2.  

Koncept kontextualisering presenteras i kapitel 4.3 och utgår från de revideringar som den 

externa konceptkritiken bär med sig. 

  

3.2.2. Informanterna och urvalet 

För att hitta deltagare till konceptgenereringen och den externa konceptkritiken gjordes ett 

bekvämlighetsurval. Inför intervjun till konceptgenereringen publicerades en allmän inbjudan 

på författarens sociala medier för att hitta deltagare som har ett intresse för området interaktiv 

film. Målet var även att nå ut till informanter som ej har en stark eller nära relation till 

författaren.  Detta visade sig vara mycket svårt och informanter med en nära relation fick tas 

med till intervjuerna, likväl informanter som hade begränsad kunskap av område. Vilket gjorde 

att avgränsningarna fick utökas. Informanterna som deltog under den externa konceptkritiken 

var sådana som kunde infinna sig på plats i Domsjö, Örnsköldsvik för att testa artefakten. Det 

var mycket viktigt att informanterna som deltog kunde känna sig så bekväm som möjligt i denna 

miljö (Tjora, 2012), därför valdes återigen informanter med en relation till författaren ut.  

Nedan presenteras de 5 informanter som används till underlaget för konceptgenereringen. 

Pseudonymerna som är applicerade är slumpmässigt utvalda bland namn för nordiska asagudar. 

 

Informant grupp 1: 

Siv: Kvinna i tidiga 20års åldern. Siv hade innan intervjun sett Coldplays interaktiva 

musikvideo men inte interagerat med den. Detta gjorde att Sivs första fysiska interaktion med 

interaktiv film skedde inför intervjun.  

Sol: Kvinna i tidiga 20års åldern. Sol hade innan intervjun interagerat med olika interaktiva 

filmer på Netflix streamingtjänst.  

Oden: Man i sena 20års åldern. Oden hade innan intervjun aldrig interagerat med interaktiv 

film. Detta gjorde att Odens första fysiska interaktion med interaktiv film skedde inför 

intervjun. 

Freya: Kvinna runt 50 åldern. Freya hade innan intervjun aldrig interagerat med interaktiv film. 

Freya är väldigt intresserad av film och deltar varje vecka i organiserade filmvisnings 

evenemang. Freya genomförde sin första fysiska interaktion med interaktiv film inför intervjun. 

Saga: Kvinna runt 50 åldern. Saga hade innan intervjun aldrig interagerat med interaktiv film. 

Saga är väldigt intresserad av film och deltar varje vecka i organiserade filmvisnings 

evenemang. Saga har goda kunskaper om linjär film och hur dessa konstrueras på intressanta 

sätt. Saga genomförde sin första fysiska interaktion med interaktiv film inför intervjun. 
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Informant grupp 2: 

Sol: Kvinna i tidiga 20års åldern. Sol hade innan intervjun deltagit i det tidigare intervjutillfället 

och därför interagerat med olika interaktiva filmer på Netflix streamingtjänst.  

Agne: Man i sena 20års åldern. Agne hade innan intervjutillfället inte interagerat med 

interaktiva filmer. Agne har goda kunskaper och ett stort intresse för datorer och spel.   

Gerd: Kvinna i tidiga 20års åldern. Gerd hade innan hade innan intervjutillfället inte interagerat 

med interaktiva filmer. 

Dag: Man i sena 20års åldern. Dag hade innan intervjutillfället testat interagera med interaktiva 

filmer men haft svårt att förstå dess syfte. Dag har likt Agne goda kunskaper och ett stort 

intresse för datorer och spel. 

Embla: Kvinna i senare 20års ålder. Embla hade innan intervjutillfället interagerat med ett fåtal 

interaktiva filmer, så som Bandersnatch och Girls who code.  

 

3.2.3 Insamling av data 

Vid alla intervjutillfällen spelades informanternas röster in med hjälp av Samsungs 

röstinspelningsapplikation med normalt inspelningsläge. Detta gjordes både över internet och 

på plats. Vid intervjuerna över internet användes Facebook messenger videosamtal som 

verktyg. Oavsett på vilken plats intervjuerna skedde så samlades ingen personlig information 

in om de olika informanterna. Det material som samlades in vid inspelningarna transkriberades 

och raderades efter användningen. 

3.3. Material 

3.3.1. Litteratursökningar 

Studierna och forskningen är inhämtade från de digitala biblioteken, ACM, Summon och 

Google Scoolar. Sökord som användes inledningsvis var, interactive movies, interactiv digital 

narratives, interactive films, Bandersnatch. Dessa sökningar gav 10 000+ träffar, genom att 

endast addera ” ” runt begreppen avgränsades sökningarna drastisk till ensiffriga eller 

tvåsiffriga träffar.  Efter vidare läsning adderades sökorden, IDN, interactive video, interactive 

storytelling, the importance of agency, agency in interactive narratives samt color phscycology 

och the meaning of colors för att öka chanserna till en fördjupad kunskap. 

3.3.2. Intervjufrågor 

Som ett komplement till för underlaget i konceptgenereringen och utforskningen genomfördes 

som nämnt i kapitel 3.3 ett mindre antal intervjuer. Till dessa konstruerades fem öppna 

självgenererade frågor för att skapa utökad kunskap inom området. Dessa frågor formulerades 

och ställdes på ett sådant sätt så informanterna kunde informanterna kunde ge öppna och 

innehållsrika svar. Om mer information behövdes av informanten ställdes följdfrågor som 

varierade för varje intervjutillfälle. Nedan finns de fem öppna, självgenererade frågorna som 

används vid varje intervjutillfälle.  

 

Frågor informantgrupp 1: 

● Vad är intressant med interaktivfilm/vad är inte det? Varför tänker du så? 

● Kunde du slappna av och njuta av filmen? Varför eller varför inte? 

● Kände du att du hade makt/kontroll? Varför, varför inte? 
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● Vad gjorde att du fortsatte titta och interagera? 

● Om du skulle få designa en egen interaktiv film vad hade du gjort annorlunda? 

 

Under den externa konceptkritiken genomfördes observationer av informanternas agerande och 

interagerande med artefakten samt intervjuer. Likt de intervjuer som användes till stöd för 

konceptgenereringen och utforskningen var dessa frågor öppna och intervjuerna 

semistrukturerade. Precis som vid det första intervjutillfället kunde följdfrågor ställas under 

intervjutillfället om mer information behövdes. Nedan finns de fem öppna, självgenererade 

frågorna som används vid varje intervjutillfälle. 

 

Frågor informantgrupp 2: 

● Vad tror du det finns för, för- och nackdelar med denna form av interaktion mot en dator 

● Vad hade du önskat mer utav i den designade interaktionen? 

● Upplevde du det enkelt att förstå hur du skulle interagera? 

● Hur upplevde du den designade interaktionen i allmänhet? 

● Tror du att denna form av interaktion i en mer etablerad kontext skulle låta dig slappna 

av mer än att du använder en fjärrkontroll/xbox dosa? 

 

3.3.3. Programvaror 

● Unity 3D 2020.3.29f1  

● Adobe Animate 

● Adobe Premier Pro 

● Remote Mouse 

 

3.4. Etiska överväganden 

Detta examensarbete har tillämpat etiska krav och riktlinjer rekommenderade av 

Vetenskapsrådet (2002, 2017). De krav som tillämpats på denna studie är Vetenskapsrådet 

(2002) forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. Samt Vetenskapsrådet (2017) riktlinjer för behandling 

av anonymitet och integritet. Vidare tar även detta examensarbete stöd av Tjora (2012) tankar 

och idéer för skapa behagliga miljöer för informanter.  

Majoriteten av dessa etiska överväganden är applicerade i intervjukontexterna då dessa 

innefattar deltagare från samhället som måste behandlas etiskt korrekt (Vetenskapsrådet, 2017). 

Innan intervjuerna genomfördes applicerades informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet beskrivs enligt följande ur Vetenskapsrådet (2002) rapport om 

Forskningsetiska principer, ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002 s.7). Författaren informerade 

därför informanterna om studiens syfte, detta presenterades även vagt i inbjudan som delades 

på sociala medier. Se inbjudan under bilagor. Vidare informerades alla informanter om deras 

rätt att avbryta sitt deltagande när som helst de önskande. Denna information är av relevans då 

det  innefattar att informanterna kan bestämma över sin medverkan vilket är samtyckeskravets 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravets beskrivs enligt följande ur (Vetenskapsrådet, 

2002) rapport om Forskningsetiska principer, ”deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002 s.9). Alla informanter som deltog var 

över 18 år gamla för  att inte behöva samla in samtycke från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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I kapitel 3.2.2 presenteras alla informanter under pseudonymer som används återkommande 

i studien. Pseudonymerna är applicerade då det inte ansågs finnas något intresse för att 

identifiera deltagarna ytterligare. Detta innebär att ingen personlig information samlades in av 

någon av informanterna, och den personliga information som författaren hade tillgång till är 

raderades (Vetenskapsrådet, 2017). Detta är applicerade för att bibehålla informanternas 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017) och för att inte riskera att bryta mot konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet beskrivs enligt följande ur Vetenskapsrådet 

(2002) rapport om Forskningsetiska principer, uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002 s.12). 

Utöver att informanterna anonymiserades så raderades de röst inspelningar som gjorts under 

intervjuerna och dessa transkriberades med pseudonymerna för att återigen inte riskera att bryta 

mot konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att inte samla in några personliga 

uppgifter om informanterna i någon av intervjutillfällena så behövs inte nyttjandekravet 

appliceras i detta arbete, inte heller behöver informanterna bli integritetskränkta 

(Vetenskapsrådet, 2002, 2017).  

Nyttjandekravet beskrivs enligt följande ur (Vetenskapsrådet, 2002) rapport om 

Forskningsetiska principer, uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002 s.14). Innan varje intervju tillfälle tillhörande 

koncept genereringen fick informanterna självmant välja på vilken plats de ville genomföra 

intervjun för att på så vis låta de befinna sig i en sån bekväm miljö som möjligt (Tjora, 2012). 

De informanter som deltog under den externa konceptkritiken var som nämnt i kapitel 3.2.2 

bekvämlighets utvalda för att kunna trivas i den miljö där konceptet kunde testas och på så vis 

låta de vistas i en någorlunda bekväm miljö (Tjora, 2012). Alla informanter som deltog 

varierade i ålder och kön för att kunna bidra med en bred förståelse för ämnesområdet.  

 

4. Resultat & analys 

4.1. Konceptgenerering, konceptutforskning och internkritik 

 

Under konceptgenereringen och utvecklingsfasen applicerades ett mindre antal intervjuer just 

för att undersöka hur en population såg på dessa känslor i förhållande till interaktivfilm. 

Informanterna belyste flertalet gånger att problemområdet som definierat är mycket aktuellt. 

Sol och Oden var de ända som applicerade begreppen makt och kontroll (agency) i sina 

intervjuer för att beskriva deras interaktion. Trots att endast två informanter beskrev en 

någorlunda av saknad av makt och kontroll ordagrant, så reflekterade och kritiserade nästan alla 

informanter en specifik del av filmen de observerat. Informanter lyfte hur deras motivation 

sjönk när de kände att de ”gjorde fel”. Siv beskrev detta som den enda nackdelen med att titta 

på filmen Bandersnatch, ”man får ju börja om, om man gör fel det blev väldigt uttjatat.” Siv 

lyfte även senare i intervjun att detta höll på göra att hon inte fullföljde filmen.  

Sol och Oden beskrev även att de kände att de gjorde fel och att det var störig och irriterande. 

Den enda som inte benämnde känslan av att hon gjorde ”fel” vid interaktionerna med var Saga. 

Hon beskrev i stället hur det var störigt att hennes val inte fortsatte löpa på.  

Utifrån dessa synpunkter definierades tidigt ett krav på artefakten: Interaktionerna får inte 

låta användaren känna att de har gjort fel. Att användaren upplever att det gjort fel kan också 

uttryckas som att de inte har kontroll över sin handling. Litteraturen lyfter återkommande hur 

viktig användarnas känsla av kontroll är (Carstensdottir et al., 2021; de Lima et al., 2017; Heck 

et al., 2021; Johnson, 2008; Miller, 2019; Roth & Koenitz, 2019; Roth et al., 2018).  
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Freya lyfte under sin intervju, något som var mycket intressant. Hon tyckte det var jobbigt 

att inte veta hur hennes handlingar kommer påverka filmen. Andra informanter analyserade inte 

deras handlingar lika djup utan tyckte mest det skulle vara roligt att se vad som händer här näst. 

Trots att endast Freya belyste att hon tyckte det var jobbigt att inte vet vad hennes handlingar 

kommer bidra till så fastnade detta och blev till ett ytterligare krav. Valen bör ge en någorlunda 

förståelse för deras utgång. Kravet är dock inte enkom baserat på en informants åsikt, studier 

och övrig litteratur belyser att detta kan ha en stor inverkan på användarens 

användarengagemanget (Heck et al., 2021; Rezk & Haahr, 2022; Roth & Koenitz, 2019).  

Genom att skapa interaktioner som ger en någorlunda förståelse för deras utgång förväntas 

tankar likt Freyas inte återkomma. Kravet är inspirerat utifrån Roth et al. (2018) citat ”när man 

skapar interaktiva digitala narrativ, behöver designern hitta en balans mellan användarens 

ageny och den dramatiska strukturen för att erbjuda ett konsekvent och meningsfullt narrativ” 

(Roth, van Nuenen, & Koenitz, 2018 s.12). Genom att låta valen och tala för sig själva och 

interaktionen vara så enkla som möjligt så förväntas helheten skapa god balans mellan 

narrativet och interaktionen (Johnson, 2008). 

Under intervjutillfällena framkom även information gällande hur informanterna 

interagerade med sina interaktiva filmer. 4 av 5 av de hörda informanterna tittade på sina 

interaktiva filmer på en tv med en externkontroller så som, spelkontroll eller tv dosa. Siv 

använde sig exempel av en xbox dosa och beskrev att de kunde ligga tillbaka lutade i soffan 

och titta på filmen och snabbt interagera när de skulle. Xbox dosan vibrerade även en stund 

innan varje interaktion vilket gav både möjlighet att slappna av men samtidigt blev det ett 

stressmoment.  

Det som observerades och identifierades under de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna 

var att de användare som kunde interagera med sin interaktiva film, snabbt och enkelt hade en 

bättre övergripande upplevelse. Johnson (2008) beskriver även detta som en viktig del för att 

kunna skapa ett bra samspel mellan interaktionen och narrativet. Då artefakten kommer utforska 

en ny typ av interaktion mot desktop krävs förmågan att utföra interaktionen med enkelhet 

(Johnson, 2008)för att bibehålla motivationen. Om motivationen, förmågan och en utlösare 

samspelar kan på så sätt uppnå ett önskvärd beteende (Fogg, 2009), i detta fall en interaktion. 

Utifrån detta togs kravet Enkel interaktion som kan utföras utan vidare eftertanke och med 

minimala rörelser fram. 

Kravet syftar på att användaren enkelt ska kunna utföra interaktionen för att kunna känna att de 

är i kontroll (Johnson, 2008). Kravet ska även bidra till att den interaktiva filmens interaktioner 

som binder narrativet samman ska uppmana användaren att ta kontroll över hur de upplever 

filmen (de Lima et al., 2017; Heck et al., 2021; Miller, 2019).  

Nedan finns alla 3 krav sammanfattade som artefakten bör uppfylla för att i någon mån kunna 

besvara problemformuleringen. 

• Enkel interaktion som kan utföras utan vidare eftertanke och med minimala rörelser.  

• Valen bör ge en någorlunda förståelse för deras utgång. 

• Interaktionerna får inte låta användaren känna att de har gjort fel. 

4.2. Extern designkritik och revideringar  

Alla informanter fick under den externa designkritiken testa att interagera med den artefakt som 

denna studie tagit fram. Figur 8 illustrerar hur och i vilken miljö informanterna interagerade 

med artefakten.  

Figur 8 visar en datorskärm där videomaterialet spelades upp samt en mobiltelefon som ska 

representera kontrollen de använde sig av.  
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Informanterna fick ta del av 2 interaktiva sekvenser som var sammankopplande genom 

förgrenade videosegment. Det första interaktion sekvensen de fick ta del av var att svara eller 

inte svara i en mobiltelefon. Genom att presentera en sekvens där en mobil ringer och skärmen 

visar ”svara” och ”svara inte” kunde användaren genom att antingen klicka på dessa knappar 

eller svepa  på mobilen (likt den verkliga interaktionen som sker om dess egna mobil skulle 

ringa) få karaktären att svara eller inte svara.  Den andra sekvensen användarna fick ta del av 

var att bestämma vilken väg en karaktär skulle gå. Sekvensen bestod av att huvudkaraktären 

tydligt tittar på en grupp människor eller hissar. Där kunde man då välja att klicka på 

människorna, hissarna eller svepa mot de olika hållen eller inte göra något alls. På så sätt fick 

användaren olika möjligheter och full makt att påverka narrativet inom begränsade förgreningar 

om de så ville. Figur 9 och figur 10 illustrerar dessa två sekvenser. 

Under de faktiska interaktionerna ställde inga informanter frågor om eller hur de skulle 

interagera, de fick inledningsvis förklaringen att interagera efter deras magkänsla kopplat till 

hanteringen av enheterna. Övergripande så gav alla informanter positiv kritik på interaktionen, 

de hade dock alla liknande synpunkter på förbättringsområden vad gäller det visuella materialet. 

3 av 5 informanter anmärkte tydligt vid intervjun att de hade önskat tydligare markörer inför 

interaktionerna samt tydligare markörer för vart de skulle interagera.  

 

”Jag hade nog känt att det hade behövt vara tydligare vad/vart man kunde 

välja och klicka på” (Sol). 

 

”Jag tror att det kanske hade behövt finnas någon förtydligande liten text 

antingen på datorn eller i telefonen som förklarar valmöjligheterna”(Gerd). 

  

Figur 9: Skärmklipp av desktop gränssnittet vid 
interaktions möjlighet ”svara/svara inte”. 

 

Figur 10: Skärmklipp av desktop gränssnittet vid 
interaktions möjlighet ”människor/hiss”. Figur 8: I scen satt bild för att illustrerar hur informanterna 

interagerade. 
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” Det var inte jättetydligt vart man hade klickmöjligheter så det är en sak jag 

skulle påpeka hade kunnat förbättras om man jämför med spel som har 

liknande funktioner”(Agne). 

 

Alla fick trots detta filmen att byta scen och fortsätta spela, vilket var den respons som uppstod 

vid korrekt hantering av interaktionen. Om informanterna inte skulle ha utfört en interaktion 

hade filmen börjat om från början. Informanterna fick även besvara en fråga gällande för och 

nackdelarna med att interagera med mobilen kopplat till datorn på detta sätt. Majoriteten av 

informanterna ansåg att det fanns stora fördelar vad gäller bekvämlighet, enkelhet och trygghet. 

 

”Fördelen med att styra med telefonen är ju att du typ alltid har den på 

dig.”(Agne)  

 

” Fördelar tror jag är att det skulle bli roligare för användaren. Alltså 

telefonen är ju så populär idag och alla gillar ju appar liksom så tror att man 

kan tycka att det blir enklare att använda telefon.”(Sol)  

 

” Fördelen är väl att alla har typ en mobil och alla vet då också hur man 

interagerar med sin mobil. Jag tänker att det bara är lättare att klicka snabbt 

med fingret och sen så hamnar man på ett nytt ställe.”(Gerd) 

 

De revideringar som valdes att göras på artefakten var de som benämndes inledningsvis, 

tydligare markörer.  

Figur 11 illustrerar hur markörerna på den första sekvensen såg ut inför den externa koncept 

kritikeken. Figur 12 illustrerar de revideringar som gjorts på samma sekvens. Figur 13 

illustrerar hur markörerna på den andra sekvensen såg ut inför den externa koncept kritikeken. 

Figur14 illustrerar de revideringar som gjorts på samma sekvens. Inspiration har återigen 

inhämtats från Coldplays interaktiva musikvideo (Enica, 2014), denna gång applicerades de 

glödande interaktionerna för att framhäva vart i filmen det går att interagera. De färgade 

markörerna på sidorna breddades och fick en starkare färg som övergripande matchar det 

gestaltande materialet. Valet att använda gult som markör färg gjordes då detta indikerar på att 

”här kommer något att hända” (Ng & Chan, 2018) men också för att det är en uppmuntrande 

färg (Jonauskaite et al., 2019). Utöver detta applicerades även en introduktion innan filmens 

start som presenterar filmen men också hur man kan interagera med denna.  

 

 

Figur 11: Skärmklipp av interaktionen "svara" - "svara 
inte" Figur 12: Skärmklipp av interaktionen "svara" - "svara 

inte" med tydligare markörer. 
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4.3. Kontextualisering av designprojekt 

Konceptet som framtogs och har presenterats i detta arbete har fått övergripande positiva 

kommentarer och respons. Majoriteten av informanterna belyste att konceptets användning av 

mobiltelefonen som en kontroll bidrog med fördelar som bekvämlighet, enkelhet och trygghet. 

Vilket också är den del som gör konceptet unikt. Att de utnyttjar befintliga material i förhållande 

till interaktiv film för att skapa enklare interaktioner som kan utföras tillbaka lutad.  

Tidigare studier som behandlar interaktiv film och interaktiva narrativ, undersöker hur det 

kan användas i en kontext utöver ett underhållningsmedium (de Lima et al., 2017; Fang et al., 

2020; Martins et al., 2019). Konceptet interaktiva narrativ medför  i andra miljöer gott 

användarengagemang exempelvis som studie medel (Martins et al., 2019), men detta inte ännu 

applicerbart i underhållningsvärlden (Fang et al., 2020). Detta delvis på grund av de konflikter 

termen medför (Heck et al., 2021). På grund av detta intresse och obalans bygger studiens 

koncepts visuella och gestaltande delar på redan etablerade interaktiva filmer samt gamla 

riktlinjer för dessa. Detta gör att konceptet och studien inte konstruerar några nya riktlinjer för 

hur interaktionerna inom filmen sker. Utan tillåter användarna att känna igen sig i materialet 

och bidra till en fortsatt utveckling av området. Att korrigera eller ändra större delar i 

helhetskonceptet skulle innebära att arbetet inte längre är eller förhåller sig till att vara en 

interaktiv film (Stentzler & Eckert, 1996). Genom att arbeta utifrån de kraven presenterade i 

kapitel 4.1 lutar sig hela konceptet mot tidigare forskning inom arbetsområdet interaktiv film. 

Det anammar även modeller och riktlinjer från andra delar av informatikforskning men också 

forskning och litteratur från övriga ämnesområden. Exempelvis är interaktionernas utlösare 

designade för att också fungera som markörer (Norman, 2013) för att få användaren att förstå 

att en interaktion är på gång. Genom att använda samma markörer och utlösare kontinuerligt i 

konceptet skapar användaren en vana och förståelse som kopplas samman med symboliken 

(Martins et al., 2019). Att användarna skapar en förståelse för händelseförloppet låter de känna 

fullständig kontroll över interaktionen (Heck et al., 2021; Johnson, 2008; Roth et al., 2018) men 

bidrar också till att det önskvärda beteendet utförs (Fogg, 2009). Efter varje interaktion som 

görs presenteras även användarna med visuell återkoppling för att klargöra deras 

handling(Norman, 2013). Detta är gjort för att användarna ska känna att de får svar på sin 

interaktion och återigen känna fullständig kontroll över interaktionen (Heck et al., 2021; 

Johnson, 2008; Roth et al., 2018). Vidare tar de visuella delarna av konceptet stöd från studier 

och forskning av andra ämnes områden. Färgerna i de nya markörer är valda med stöd av (Ng 

& Chan, 2018) för att ”varna” användaren om att en interaktion kommer. Markörerna är även 

valda med stödet att hålla en god och positivt ton gällande handlingen (Jonauskaite et al., 2019). 

Figur 13 : Skärmklipp av interaktionen "människor" - 
"hiss" 

Figur 14: Skärmklipp av interaktionen "människor" - "hiss"  
med tydligare markörer. 
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5. Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion 

Denna studie har genom konceptdriven designforskning undersökt hur interaktionsformer 

anpassade för ett desktopgränssnitt och vanligt förekommande digitala enheter kan designas för 

att skapa ett gott användarengagemang, där vuxna användarna kan känna agency men samtidigt 

slappna och bli underhållen.  

Genom att arbeta iterativt men inom ramarna för konceptdriven designforskning etablerades 

tidigt tre riktlinjer för att kunna identifiera hur väl konceptet uppfyller det avsatta syftet.  

Konceptet behövde utifrån intervjuer och tidigare forskning kunna erbjuda användaren (a) en 

enkel interaktion som kan utföras utan vidare eftertanke och med minimala rörelser, (b) val 

som ger en någorlunda förståelse för deras utgång och (c) inte låta användarna känna att de 

gjort fel. 

Den externa konceptkritiken indikerade på att flera av dessa riktlinjer framgick i designen. 

Informanterna ansåg att de kunde interagera med artefakten utan vidare eftertanke och med 

minimala rörelser. De ansåg även att de kunde förstå någorlunda vad deras handlingar skulle få 

för effekt i filmen. Ingen av informanterna utryckte att de kände de gjorde fel under tiden de 

interagerade. Detta tyder på att konceptet kunde uppfylla de identifierade kraven. Det förekom 

dock kritik på de markörer som designas och dessa valdes att revideras i nästa skede för att 

kunna erbjuda ännu tydligare interaktioner. Ng och Chan (2018) användes som stöd för va 

gäller färgvalet på konceptets markörer, detta kan dock medföra en viss konsekvens för 

potentiella användare. Ng och Chan (2018) kommer fram till att gult är en förberedande och 

varnande färg, dock är deras studie utförd på kinesiska design studenter och icke design 

studenter. Både Ng och Chan (2018) och Jonauskaite et al. (2019) lyfter att färgers betydelse 

har visat sig vara beroende på flera olika faktorer som kulturell, religion och miljömässig. Vilket 

kan innebära att användare för detta koncept absolut inte uppfattar färgen gult likt Ng och Chan 

(2018) deltagare och markörerna får inte den tänkta effekten då användarna i denna studie var 

svenska icke design studenter.   

Utöver markörernas inledande brister och de konsekvenser det nya kan medföra 

identifierades det att konceptet i hög grad uppfyllde det krav som applicerades. Det är 

visserligen kanske inte helt häpnadsväckande att konceptet på flera delar kunde uppfylla de 

identifierade krav. Tidigare studier likt Roth och Koenitz (2019), Carstensdottir et al. (2021), 

Roth et al. (2018), Johnson (2008), Rezk och Haahr (2022) etc. har lyft och presenterat vikten 

av agency samt hur detta påverkar användarengagemanget inom interaktiv film. De krav 

konceptet skulle innehålla kan anses vara fokuspunkter där känslan av agency var extra viktig.  

Det sista kravet inte låta användarna känna att de gjort fel, var något som identifierades 

utifrån intervjuerna vara något mycket viktigt. Studier indikerade även på att denna negativa 

känsla kan på verka känslan av agency Roth och Koenitz (2019), Carstensdottir et al. (2021), 

Roth et al. (2018), Johnson (2008), Rezk och Haahr (2022). Detta var något som inte riktigt 

konceptet utsattes för trots att det fanns brister i materialet som kunde uppmana till att 

användarna kände att de gjorde fel. I resultatet får det att läsa hur alla informanter fick filmen 

att byta scen vilket var den respons som uppstod vid korrekt hantering av interaktionen. Om 

informanterna inte skulle ha utfört en interaktion hade filmen börjat om från början. Något som 

informanterna ifrån grupp 1 ansåg vara problematisk med just filmen Bandersnatch. 
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Att konceptet höll trots denna brist visar på att många av de andra delarna stöttade upp, dock 

visar inte detta resultat på hur viktig denna punkt faktiskt är för interaktiv film och om det har 

någon påverkan på helhetsupplevelsen. 

Det som dock är mest intressant med denna studie är hur viktig styrenheten har varit för att 

känslan av agency ska ha kunnat uppnås samtidigt som användaren kan luta sig tillbaka och 

observera. Observationen av att olika rörelser kunde ha stor betydelse på användarnas känsla 

av agency var något vagt identifierades tidigt. Likt Heck et al. (2021) fanns en förståelse att 

användaren behöver kunna interagera med så liten aktiv kraft som möjligt. Utöver Heck et al. 

(2021) är det inga tidigare studier inom detta arbete eller vad som kunnat identifierats som har 

studerat just interaktionens påverkan på användarens engagemang och agency. Flera studier har 

lagt grunder för hur agency bör designas men undvikit att titta på interaktionerna och det 

faktiska agerandet (Martins et al., 2019). Denna studie har genom att utnyttja vanliga rörelser 

från mobilapplikationer kunnat skapa en form av uppmuntrande design (Fogg, 2009) i 

konceptet. Där användaren kunde interagera med mobilen mot (i detta fall) en dator och på så 

sätt skapa en upplevelse med hög grad av kontrollerad agency och avslappnande moment.  

Denna studie dementerar inte någon av den tidigare forskningens bevis på behovet av 

agency inom interaktiv film. Utan fortsätter visa på att det finns ett behov av ageny inom 

interaktiv film men också att agency är beroende på utformningen av användarens möjlighet att 

agera.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 

Denna studie har använt sig av konceptdriven designforskning enligt Stolterman och Wiberg 

(2010) riktlinjer för att undersöka hur väl det går att designa en interaktion som uppmuntrar till 

aktiv interaktion och passivt observerande. Inledningsvis hade denna metod mest troligt gjorts 

mer rättvisa om studien hade kunnat fortgå några veckor eller månader till. För att kunna iterera 

konceptet ytterligare och ge varje metodpunk likvärdigt med tid eller iallafall möjligheten till 

det. 

På grund av tidsbrist fick flertalet delar av metoden avgränsas, förändras och kompromissas 

fram. Exempelvis togs informanter med som inte var kvalificerade enligt inbjudan. Dessutom 

hölls intervjuerna korta och antalet informanter lågt för att hinna analysera materialet inom 

avsatt tid. Ifall inga kompromisser hade gjorts framför allt på informantdeltagarna hade 

artefaktens krav troligen sett annorlunda ut. Detta då användare med god kunskap och högt 

intresse inom området kunnat bidra med utökad kunskap, djupare och mer nyanserade analyser 

över sina upplevelser med interaktiv film.  

Genom att komplettera konceptgenereringen och utforsknings fasen med egna intervjuer 

har fördjupad kunskap utvecklats för området. De djupintervjuer som implementeras för att ge 

en fördjupad kunskap av problemområdet (konceptgenerering och utforskning), samt de 

observationer och öppna intervjuer som implementerats (extern konceptkritik) för att analysera 

den designade artefakten har varit givande moment i studien dock ska det inte försummas att 

dessa individer inte uppfyllde de krav som i inbjudan var satt.  

Anledningen till att informanterna inte uppfyllde de krav som i första stadiet presenterades, var 

svårigheten att hitta sådana informanter. På grund av detta gjordes en kompromiss och kraven 

sänktes på informanterna vad gäller erfarenheten och intresset för området. Informanterna fick 

i stället i uppdrag att testa en interaktiv film innan intervjutillfället för att få en grundläggande 

förståelse för arbetsområdet. Det är beklagligt att informanterna inte kunde representera den 

urvalsgrupp som identifierats bäst för studien, och detta tas i beaktning i resultatdiskussionen.  
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Kort bör det även lyftas att komplikationer uppstod under ett av intervjutillfällena vilket 

härledde att material från en informant behövde strykas. Detta material hade kunnat bidra med 

en mer spelvinklad syn på interaktioner, som på så sätt förändrat delar av kravspecificeringen. 

I studien genomförs två olika intervjutillfällen, det första intervjuerna gjordes för att samla in 

mer information om problemområdet och på så sätt fastställa krav på den senare designen. Det 

andra intervjutillfället innefattade frågor kopplade till den designade artefakten, för att 

identifiera om den uppfyller de tidigare kraven och på så sätt kan besvara 

problemformuleringen. Det fanns även en förhoppning att kunna återanvända de informanter 

som tidigare deltagit men på grund av artefaktens platsbundna design och den bristande tiden 

fick nya informanter delta. Detta kan ha fått en stor inverkan på resultatet, då de nya 

informanterna inte kunde värdera deras tidigare åsikter till den faktiska artefakten. Att använda 

samma informanter båda gångerna hade kunnat ge en djupare förståelse för artefakten, men de 

informanter som bidragits åsikter och tankar om designen ska inte försummas.  

Enligt Stolterman och Wiberg (2010) är inte en inledande intervju ett krav eller ens riktlinje 

för hur en utforsknings skulle kunna se ut. Att använda sig av en inledande intervju för att se 

vad användare har att säga om arbetsområdet gav en djupare förståelse för hur konceptet bör 

designas, dessutom bjöd det även upp till en mer iterativ arbetsprocess. En annan kritisk aspekt 

som bör lyftas är den bristande kunskapen och erfarenheten av intervjuer i 

forskningssammanhang. Under intervjutillfällena fanns en känsla att följdfrågorna som ställdes 

hade kunnat vara mer välutvecklande för att hjälpa informanterna dyka ner djupare i sina tankar 

och åsikter.  

Trots dessa konsekvenser används intervjumaterialet i studien då de anses kunna bidra till att 

tydliggöra problemområdet och utvärdera artefakten på ett grundläggande och intressant sätt. 

 

5.3 Framtida Forskning 

Hela konceptet interaktiv film medföra en rad olika konsekvenser för individer beroende på 

dess utformande och genre. Att designa interaktiva filmer med agency är också en design som 

placerar användare i en ansvarstagande ställning (Moore, 2016). Med ansvar kommer också 

konsekvenser, antingen konsekvenser på den utförda handlingen exempelvis genom responsen 

i materialet eller en mental konsekvens. Bandersnatch exempelvis placerade användare flertalet 

gånger i situationer där den moraliska kompassen inte längre fick ta plats (Rezk & Haahr, 2022). 

Detta var något som en informant i denna studie upplevde som mycket jobbig och frustrerande, 

vilket gjorde att informanten tog en stor mental konsekvens för sina handlingar. Vilket i 

långvariga sessioner eller multipla sessioner kan leda till längre mentala konsekvenser (Moore, 

2016). Av denna anledning bör framtida designforskare lägga ett fokus på hur man kan minska 

de mentala konsekvenserna men bibehålla agency och engagemanget hos användare. Detta 

koncept la bara ett litet fokus på detta och adderade endast interaktioner där användarna inte 

utföra livsavgörande val för karaktärerna som de sedan måste stå för. Dock med för detta 

koncept en annan konsekvens. Detta arbete har valt att arbeta med ett begränsat antal 

informanter som inte hade några fysiska funktionsnedsättningar. Något som kan anses vara en 

konsekvens då detta koncept inte har lagt något fokus på att vara tillgängligt för varken blinda, 

döva eller rörelsehindrade. Detta innebär att en stor grupp individer blir exkluderade från att 

kunna engagera sig och testa detta koncept.  

Denna studie studerade interaktioner för interaktivfilm på ett kvalitativt och mycket 

grundläggande sätt. Detta är något som behövs appliceras i ett bredare och djupare kontext för 

att få ytterligare kunskap om interaktionernas hållbarhet för mellan dator och mobil. Men också 

undersöka om detta resultat går att applicera på andra kontroller och gestaltande material. 

Framtida forskare och forskning inom detta område, bör alltså fortsätta bryta ner och identifiera 
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hur ett bra samspel mellan interaktion och narrativ kan skapas. Utifrån denna studie kan man 

se att det kan finnas ett behov av att begränsa interaktionerna till olika enheter och observera 

hur användare i dagsläget interagerar med dessa. Samt observera om det finns situationer när 

de upplever att de är avslappnade trots att de interagerar. Genom att identifiera dessa samspel 

mellan aktiv interaktion och avslappning på olika enheter kan interaktivfilm kanske hitta en 

lösning för kontinuerligt balansera användarens känsla av agency i en avslappnad kontext. 

Vidare bör mer forskning designa och utveckla dessa typer av koncept och därefter testa det 

mot olika användargrupper. Forskare bör kolla på användargrupper som har mer eller mindre 

digital erfarenhet samt observera användargrupper med olika form av funktionsnedsättningar. 

6. Slutsatser 
Denna studie har genom konceptdriven designforskning undersökt hur interaktionsformer 

anpassade för ett desktopgränssnitt och vanligt förekommande digitala enheter kan designas för 

att skapa ett gott användarengagemang, där vuxna användarna kan känna agency men samtidigt 

slappna och bli underhållen.  

Genom att arbeta iterativt inom ramarna för konceptdriven designforskning etablerades tidigt 

tre riktlinjer för att kunna identifiera hur väl konceptet uppfyller det avsatta syftet.  

Konceptet behövde utifrån intervjuer och tidigare forskning kunna erbjuda användaren (a) en 

enkel interaktion som kan utföras utan vidare eftertanke och med minimala rörelser, (b) val 

som ger en någorlunda förståelse för deras utgång och (c) inte låta användarna känna att de 

gjort fel. 

Att applicera de simplaste av de vardagliga interaktionerna som styrenheter för att 

kommunicerar med interaktivfilm kan en avslappnad stämning skapas. Detta på grund av att 

användaren känner sig bekväm med kontrollen och har god erfarenhet över styrenhetens 

gränssnitt och begränsningar. Narrativet bör även vara designat på ett sådant sätt at de uppfyller 

användarnas förväntningar vad gäller respons kopplat till interaktionen. Utlösare får gärna även 

simulera interaktioner som användaren i vardagen gör med sin styrenhet. Med alla dessa tre 

komponenter kan sömnlösare interaktioner för interaktivfilm skapas som tillåter användaren ha 

agency inom de narrativa begränsningarna. 
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Bilaga 2: Skiss över interaktion med mobil och vilka inputs som görs. 

Bilaga 1: Inbjudan som skickades ut via sociala medier. 
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Bilaga 3: Blandade skisser över interaktion och rörelser 

Bilaga 4: Skisser av rörelser och interaktioner i sociala medier 


