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Abstrakt 
I detta kandidatarbete har vi undersökt hur en skulle kunna gå till väga för att skapa 

ett interaktivt narrativ utan användningen av dialoger eller narration. Med hjälp av 

kroppsspråk och semiotik har vi arbetat för att skapa gester som är lätta att förstå 

oavsett vem som betraktar gestaltningen och med hjälp av mikrokontroller och 

sensorer så har vi skapat en gestaltning som betraktaren kan interagera med på så 

vis få en lämplig reaktion tillbaka. Under arbetet har vi även provat på ett, för oss, 

nytt designperspektiv som vi grundat inom semiotik. Detta och ny teknik har fört med 

sig en del problem som vi fått lösa på ett eller annat sätt. 

 

Nyckelord: Kroppsspråk, Narrativ, Interaktivitet, Semiotik 

Abstract 
In this Bachelor Thesis we have studied how one could go about creating an 

interactive narrative without dialogues or narration. With the help of body language 

and semiotics, we have worked to create gestures that are easy to understand 

regardless of who looks at the design and with the help of microcontrollers and 

sensors, we have created a design that the viewer can interact with in order to get an 

appropriate response back. During the work, we have also tried a new design 

perspective for us, which we have based on semiotics. This and new technology has 

brought with it some problems that we have had to solve in one way or another. 

 

Keywords: Body Language, Narrative, Interactivity, Semiotics 
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Samskrivande 
Detta kandidatarbete är skrivet av två studenter, Karl Loe från Digitala Spel och 

Fanny Karlsson från Digital Bildproduktion. Med tanke på att studenterna kommer 

från olika program så har skrivandet delats upp med hjälp av relevans samt tidigare 

kunskaper. Då narrativ är huvudfokuset så är det skrivet gemensamt tillsammans 

med resultatet och diskussionen. Interaktivitet och de tekniska områdena kopplade 

till programmeringen och mikrokontrollen är skrivet av Karl Loe och det Visuella, 

video och redigering är skrivet av Fanny Karlsson 

Bakgrund 
Narrativ är ett fenomen som omfattar mycket inom dagens spel och film och dialoger 

tillkommer väldigt naturligt när det kommer till narrativ. Dialoger och narration är de 

enklaste sätten att delge den informationen som spelarna/tittarna behöver för att 

förstå handlingen, men vad skulle hända om man tar bort den delen av narrativ? Vad 

skulle hända om man tar bort narration och dialoger från ett spel eller en film?, vad 

kan man göra för att förmedla informationen som behövs för att förstå handlingen 

utan att säga det rätt ut. Det är vad detta kandidatarbete kommer handla om, 

förmedling av en berättelse utan användning av dialoger och narration. För att kunna 

förmedla information utan att använda oss av dialoger och narration så lägger vi mer 

fokus på det visuella och det interaktiva.  

 

När det kommer till det visuella så finns det mycket man kan göra för att förmedla 

information. Man kan förlita sig på semiotik (Kjørup, 2004) vilket är teorier om och 

studien av tecken. Istället för att använda talade eller skrivna ord så använder man 

symboler, index och ikoner för att förmedla meddelandet. Vi människor har använt 

oss av visuell förmedling av berättelser sedan långt tillbaka. Grottmålningar är ett av 

de första exemplen av detta. Olika grupper av människor lämnade målningar på 

väggar som berättade om världen runt omkring och senare generationer såg dem 

och fick berättelsen visad för sig via målningarna (Wikipedia, 2019). 

 

Interaktivitet är något som alltid funnits som en del av mänsklighetens samhälle och 

beteende, vardaglig interaktion mellan individer genom samtal och lekandet av barn 
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är exempel på denna vardagliga interaktion och dess betydelse för oss som 

människor. 

Det har alltid funnits en koppling mellan narrativ och interaktion, själva berättandet 

av ett narrativ kan ses som en form av interaktion mellan berättaren och den som 

läser/lyssnar, men även själva narrativet kan sägas att vara uppbyggd av 

interaktionen mellan de olika beståndsdelar t.ex. karaktärerna och miljön. 

 

Att skapa ett interaktivt narrativ är något som har gjorts sedan länge, redan under 

romarriket så fanns det former utav interaktiv narrativ i form av “historisk 

återskapande” av kända slag inför åhörare på Colosseum, denna trend av “historisk 

återskapande” fortsatte under medeltiden. Med renässansen och teaters 

återvändande in i vardaglig popularitet så dök “improviserad teater” upp i form av 

commedia dell’arte(‘commedia dell’arte | History, Characters, & Facts | 

Britannica.com’, n.d.)  i denna italienska form av teater bestod av skådespelare som 

var tvungna att förlita sig på sin egen kvickhet och de få tillbehör de hade för att 

skapa den känsla de ville uppnå. Under 1970 talet kom två utvecklingar som 

återigen förde interaktivitet in i vardagen i form av penna och papper rollspel såsom 

Dungeons and Dragons (Wizards of the Coast, 1990) och tillgången till hemdatorer 

ledde till en explosionsartad utveckling av datorspels drivna interaktiva narrativ. 

 

Att förmedla ett meddelande med endast visuella medel är något som väcker 

intresse hos oss personligen men förutom det så utvecklas spel och filmindustrin 

mer och mer varje dag vilket innebär att nya saker kommer till ytan för varje dag som 

går. Nuförtiden kan man nästintill hitta visuell inspiration till allt man vill göra. Du 

behöver bara gå in på Google och söka på vad det nu är som intresserar dig och så 

kommer du förmodligen hitta hur mycket visuell inspiration som helst. Eftersom alla 

idéer redan är ute så handlar det mer om att sätta sin egen personlighet på arbetet. 

Visa saker ur ditt eget perspektiv eller dela med dig av dina egna erfarenheter. 

 

Detta är något som vi strävar efter med detta arbete då vi båda intresseras av 

narrativ och känner att utmaningen i ett dialog fritt narrativ kan komma med sina 

egna utmaningar. 

https://www.zotero.org/google-docs/?Ag3ZjX
https://www.zotero.org/google-docs/?Ag3ZjX
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Frågeställning 

Hur kan en skapa ett interaktivt narrativ med kroppsspråk som förmedlingsmetod? 

Syfte 
Denna undersökning syftar på att utveckla förståelse kring skapandet av ett 

interaktivt narrativ samt förmedlingen av meddelanden utan hjälp av dialoger. 

Undersökningen kommer innehålla en digital/fysisk gestaltning i form av en lustiga 

huset attraktion där åskådare kommer få interagera med ett narrativ som kommer 

pröva frågeställningen. 
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Tidigare och aktuell forskning 
I detta kapitel tar vi upp de begrepp som lägger grunden för projekt. Vi går igenom 

begreppen och dess grunder var för sig samt hur vi kommer använda dem. 

Upplägget på detta kapitel börjar med den narrativa delen som består av narrativ, 

narratologi och interaktivt narrativ. Dessa delar använde vi för att strukturera upp det 

narrativa i gestaltningen.  

Efter det narrativa kommer den visuella delen, som består av semiotik och 

kroppsspråk. Dessa delar använde vi för att bestämma hur gestaltningen skulle se ut 

och för att förstå hur ett meddelande kan förmedlas och tolkas. Avslutningsvis 

kommer en sammanfattning av kapitlet. 

Narrativ 

Narrativ betyder berättelse (Psykologiguiden, 2019) och är en stor del i spel och film 
i dagens samhälle. Att använda storytelling och narrativ för att driva spel framåt är 
vanligare idag än vad det var när spel först kom ut. De absolut första spelen som 
kom ut handlade mer om att få poäng och slå andra spelares rekord, det fanns 
progression i form av att fienderna blev svårare eller att man mötte en boss ibland 
men det är långt ifrån narrativt styrda spel. 
När det kommer till filmer och videor så är narrativ en av de största delarna, om en 

film inte skapades med tanken om att den skulle vara nonsens och inte berätta något 

så kan man inte utesluta narrativ från film.  

Den första filmen någonsin, skapades av Eadweard Muybridge (1830-1904), det var 

två sekunder som spelades om och om igen och det föreställde en häst som 

galopperar. De två sekunderna bevisade att en galopperande häst kan ha alla hovar 

av marken vilket resulterade i att Eadweard vann ett pris på 25,000 dollar. Filmen var 

alltså inte gjord för att förmedla ett narrativ. 

Den första filmen som gjordes för att förmedla ett narrativ var “The great train 

robbery” som gjordes 1903 för att visa en duplicering av ett verkligt event som hände 

under året 1900. 

 

För detta arbete så ligger fokuset mer på narrativ utan dialoger eller narration vilket 

är lite ovanligare dock inte ett helt främmande koncept. Fritz Heider and Marianne 

Simmel är två psykologer som, 1944, skapade en animation (Heider & Simmel, 
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1944) utan ljud överhuvudtaget som avbildade en stor triangel, en liten triangel och 

en cirkel som rörde sig i och runt om en låda. De som beskådade animationen fick 

sedan beskriva vad som hänt i animationen och hur de uppfattade det. I grund och 

botten så är animationen bara några figurer som rör sig lite då och då, men för de 

som betraktade så hände det mer. Den större triangeln var aggressiv mot cirkeln så 

den mindre triangeln kom för att hjälpa så den större triangeln blev aggressiv mot 

den mindre. Det och mycket mer sades om animationen som egentligen inte betydde 

någonting, men berättade så mycket för dessa människor på grund av att våra 

hjärnor har ett behov av att allt måste ha en betydelse. 

 

I videon “Hear Ron speak about storytelling” (Ploof, 2019) så visar Ron Ploof Heider-

Simmel illusionen för de han pratar inför och förklarar sedan hur det kommer sig att 

vi reagerar som vi gör när vi betraktar en video med några former och linjer som rör 

sig 

“We are programmed to believe that everything we see, actually everything 

that comes in through our senses, sight, smell, taste, touch, feel, hearing, has 

to make sense. When we look at shapes moving around a screen, we feel 

they have to make sense. What’s also interesting is if we don’t understand 

something, will still make sense. Our brains will make something up” 

 

Detta innebär att dialoger faktiskt inte behövs för att förmedla ett meddelande. 

Narratologi 

Narratologi (Narratology, 2019) är det vetenskapliga namnet för läran om narrativ 
och narrativ struktur, mycket av narratologi har sitt fokus kring det litterära narrativet 
men det berör också de flesta andra former av narrativ t.ex. Narrativ inom film och 
narrativ inom datorspel. 
 
I boken Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (Bal, 2009) så diskuterar 

Mieke Bal narratologi och med exempel förklarar hur de olika delar påverkar på olika 

sätt, just de områden som Mieke Bal tar upp som är mest relevant för arbetet är två 

områden, den första är “Focalization”, det andra kapitlet i Narratology: Introduction to 

the Theory of Narrative som var relevant till arbetet var “Visual Stories”. 
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Focalization 

Med “Focalization” så menar Bal vinkeln som ett narrative representeras på, men Bal 

vill distansera “Focalization” från termer som “point of view” och “narrative 

perspective” osv. Anledningen till denna distansering är att enligt Bal så misslyckas 

dessa termer med att förklara skillnaden mellan visionen från vart de narrativa 

elementen presenteras och identitet på “rösten” som presenterar denna vision, dvs. 

Att skillnaden mellan vilka som pratar och vilka som ser i ett narrativ inte förklaras. 

Bal medger dock att perspektiv täcker det han menar med “Focalization” men att 

verben för att sätta något i perspektiv (to perspectivise) är så sällan använd samt att 

inom konsten så innebär perspektiv något annat än det som den innebär inom 

narrativ.  

 
Det Bal diskuterar inom “Focalization” kapitlet är relationen mellan visionen, det som 

ses och den som ser; Bal sammanfattar detta med citatet “A says that B sees what C 

is doing”. ibland kan A och B vara ihop vävda men relationen mellan de olika delarna 

återstår. Mycket av det Bal pratar om i detta kapitlet är orienterat för att ha fokus på 

litterärt narrativ, men den diskussion han för om denna relation mellan A, B och C 

och hur interaktion mellan dem skapa narrativet, är den delen som är mest intressant 

och relevant för arbetet. Just för detta arbete så är A den som betraktar 

gestaltningen. B är lite svårare att definiera men bästa definieringen blir 

kameralinsen som filmar gestaltningen, medens C blir den som är statist i 

gestaltningen. 

Visual Stories 

I kapitlet “Visual Stories” i boken Narratology: Introduction to the Theory of Narrative 

så förklarar Bal hur narratologi kan appliceras på en visuell nivå, Bal fokuserar 

främst på Film och den problematiska delen av att översätta ett litterärt narrativ till ett 

visuellt narrativ, för att argumentera för detta så använder Bal exemplet av The 

Colour Purple av Alice Walker.The Colour Purple är en bok som hanterar ämnen 

kring sexism och slaveri från ett feministiskt perspektiv medens filmen The Colour 

Purple dirigerad av Steven Spielberg misslyckas med att presentera dessa ämnen 

på ett respektabelt sätt, enligt Bal.  
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Det Bal vill uppnå med detta indrag är två saker, det första som redan nämnts är att 

demonstrera problematiken med att omvandla ett litterärt narrativ till en visuellt 

narrativ. Den andra punkten som Bal vill förmedla är anledning till problematiken 

vilket är skillnaden mellan litterära narrativ och visuella narrativ. Denna skillnad, 

enligt Bal, uppstår genom skillnaden mellan den narratologiska uppbyggnaden av de 

två olika narrativen. I resten av kapitlet så diskuterar Bal kring språket av synen, det 

Bal menar med detta är hur en bild skapas genom språkliga beskrivningar och hur 

dessa skapar narrativ, det Bal vill komma till med detta är hur det visuella finns aktivt 

som en del av det litterära och hur uppbyggandet av dessa beskrivningar kan 

användas. 

 

Interaktivt Narrativ 

Interaktivitet har alltid varit en del av mänskligt samhället, t.ex. kommunicering 

mellan individer, olika lekar som genom interaktion ska lära barn olika förmågor. 

Inom medieområdet så har interaktivitet vuxit fram på senare tid främst med 

utvecklandet av digitala medier, men redan under senare delen av 1700-talet så 

fanns det exempel på vad som kan kallas för Interaktiv narrativ i form av 

panoramamålningar. Dessa 360° målningar var tänkta att omringa deltagaren och på 

så sätt engagera dem för att, på sätt och vis, skapa en historia som deltagaren 

kunde röra sig fram och tillbaka genom. Detta kan betraktas som en förfader till 

modernt interaktivt narrativ inom media (McErlean, 2018). 

Den största utvecklingen för interaktivt narrativ kom med tillgängligheten av 

personliga datorer runt 1970-talet, denna tillgång till personliga datorer ledde till 

utvecklandet av datorspelsmarknaden. 

Just det som gör datorspel unikt som ett medium för narrativ skapandet är dess 

interaktivitet dvs. Förmågan av datorspel att ge spelaren möjlighet att påverka deras 

omgivning eller åtminstone ge illusionen av att spelarens aktioner har en påverkan 

på omgivningen, genom att förutse hur en spelare kommer reagera på en situation 

och bygga in en respons till spelarens reaktion så kan ett spel skapa en känsla av 

inflytande. 

https://www.zotero.org/google-docs/?D88Brq
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Matt Garrite definierar detta som en form av interaktion i hans uppsats The Ideology 

of Interactivity (Garrite, 2003) genom att citera Janet H. Murray’s bok Hamlet on the 

Holodeck (Murray, 1998) och den kanadensiska artisten David Rokeby’s essä 

Transforming mirrors: Subjectivity and Control in Interactive media (Rokeby, 1996), 

dessa två författare menar att interaktivitet skapar en spegel, men Matt Garrite anser 

att förklara interaktivitet inom spel och andra former av interaktiv narrativ som en 

spegel är lite otydligt med ett citat från Patrick Crogan - ”it also refracts what is given; 

what is returned is ourselves, transformed and processed”(Garrite, 2003, s.3), så 

förklarar Garrite det som han menar. det Garrite menar här är att datorspel har en 

unik ställning inom media, genom deras interaktivitet så kan datorspel reagera på 

det som spelaren gör. Enligt Garrite så är det just detta tillsammans med just hur 

spel samtidigt som de visar en skildring av verkligheten så är spel “stolta” med hur 

de är grafiska simulationer, som får spel att stå ut.  

Matt Garrite påpekar att även om andra medieformer på sina sätt är interaktiva i 

sättet att en konsument tolkar och uppfattar en film eller bok, osv. Så har Datorspel 

kombinerat dessa traditionella metoder med en psykologisk interaktion med externa 

och interna metoder för att ge en form av feedback. Just detta resonemang kring 

interaktivitet och hur denna psykologiska interaktion med dess användare är det som 

ger datorspel sitt unika element, är av intresse för arbetet då den skapar en tydlig 

tolkning av vad som interaktion kan definieras som inom media former. 

 

Visuella 

Det visuella är något man kan uppfatta med synen, nått man kan se, och har därför 

många underrubriker som behöver undersökas och förstås i detta kandidatarbete.  

Semiotik och kroppsspråk är de underrubriker som vi kommer undersöka och 

diskutera.  
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Semiotik 

Semiotik är läran om tecken och symboler. Introducerades först år 1690 av den 

engelske filosofen John Locke (1632-1704) och utvecklades vidare av Charles 

Sanders Peirce (1839-1914). Enligt Peirce så finns det tre kategorier när det kommer 

till semiotik, ikoner, index och symboler. 

Ikoner liknar det som försöker förmedlas, tex en vägskylt som visar fallande stenar.  

Index är associerad till det som försöker förmedlas, tex rök är ett index på eld 

Symboler är endast relaterad till det som försöker förmedlas genom konvention, tex 

trafikljus. Grönt betyder gå, rött betyder stanna. 

När det kommer till semiotik inom bilder så tillkommer mer regler. Som Søren Kjørup 

skriver i sin bok Semiotik (Kjørup, S., & Torhell, S. 2004, s.63), 

“En tillfällig bläckkrumelur kanske hänvisar till kung Carl Gustaf, men det kan 

inte vara en bild av honom om den inte liknar honom. Och på grund av att 

likhet är ett nödvändigt villkor för avbildning kan de eventuella konventionerna 

för avbildning inte väljas fullt så fritt som till exempel konventionerna för 

verbalspråklig betydelse.” 

Liknelse i en bild är en nödvändighet inom semiotik och kan även användas för att 

lätt skilja på verbalspråk och bildspråk. Ett beskrivande ord kan förstås av många för 

att de blivit lärd reglerna runt det ordet. Tänker man så kan man dock lätt förändra 

reglerna kring ordet och få det att betyda något helt annat. Säger jag hund så 

kommer de flesta människor tänka på just en hund men om reglerna kring ordet varit 

annorlunda kunde det lika väl få folk att tänka på katter eller stolar.  

 

En bild däremot föreställer något som finns, som vi kan se även utanför bilden. En 

kan inte visa en människa en bild på en hund och försöka övertala dem att det är en 

stol för reglerna kring en visuell bild är så pass grundade att de inte går att ändra. 

Även om ordet hund skulle betyda något annat så kan inte en visuell representation 

av en hund misstolkas, det kommer alltid föreställa en hund även ordet kopplat till 

bilden har förändrats. 
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Kroppsspråk 

Kroppsspråk (Larsson, 2017) finns överallt i vår vardag oavsett om vi är medvetna 
om det eller inte. Varje interaktion vi har med en annan människa innefattar 
kroppsspråk på ett eller annat sätt, oftast sker det undermedvetet. Om du står och 
pratar med en av dina vänner och denne vännen står och skiftar sin vikt från ena 
foten till den andra och har svårigheter att hålla ögonkontakt med dig så kan du få 
känslan av att de inte vill prata med dig eller liknande på grund av hur de bär sig när 
de pratar med dig. 
Svårigheten med kroppsspråk är dock att man nästintill aldrig vet helt säkert varför 

en människas kroppsspråk är som det är. 

 
Viktskiftningar från fot till fot kan indikera att personen har stått eller gått länge och 

har därför ont eller att de har bråttom någonstans eller att de är nervös över något, 

bland massa andra saker. 

Svårigheter att hålla ögonkontakt kan innebära nervositet, att personen letar efter 

något annat eller väntar på något bland många andra saker. 

Det är väldigt svårt att veta exakt vad en människa menar med sitt kroppsspråk, 

speciellt när det sker undermedvetet. 

 
I semiotik så finns, som tidigare nämnt, tre olika kategorier av tecken. Ikoner, index 

och symboler. Då kroppsspråk kan anses vara något som man lär sig, något som 

har vissa regler, så faller det in i symboler, samtidigt kan det falla in i index i och med 

att kroppsspråk inte direkt avbildar en känsla eller attityd men det hänvisar till en, 

som index gör. Korsade armar över bröstet kan betyda att man är arg men det hade 

man inte vetat om man inte lärt sig det tidigare. Utifrån det kan en anse att 

kroppsspråk kan tolkas på olika sätt beroende på vem det är som upplever det.  

 

För att underlätta i skapandet av gestaltningen så har vi tagit hjälp av David B. 

Givens The nonverbal dictionary of gestures, signs and body language cues 

(Givens, 2002). En lista över olika kroppsspråk, ansiktsuttryck och liknande med 

beskrivningar och tolkningar. 
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Sammanfattning 

För detta projekt så var forskningen en stor del då ingen av oss hade mer än 

grundläggande förståelse i de ämnen vi valt att arbeta med. Men dessa områden var 

viktiga för att vi skulle få möjlighet att genomföra projektet, de områden som vi valde 

att prioritera högst var narrativ, narratologi, interaktivt narrativ, semiotik och 

kroppsspråk. Med kopplingen mellan semiotik och kroppsspråk kunde vi slå ihop 

dem och undersöka dem tillsammans för att underlätta forskningen. 

 

Då de andra ämnena är betydligt större så fick de undersökas var för sig och 

kopplas ihop i texten.  

 

 

Metoder 
I detta kapitel går vi igenom de metoder och designperspektiv som använts under 

projektets gång samt gestaltningens skapande. Att vi börjar med designperspektivet 

är på grund av att det lägger grunden till hur vi tänker när det kommer till 

gestaltningen och är därför viktigt. 

Designmetoder kopplas direkt till gestaltningen och därför också kopplat till 

designperspektivet så att de är efter varandra är naturligt. Projektmetoder och 

iterativa metoder kan kopplas på ungefär samma sätt fast till projektets gång och inte 

gestaltningen och till sist så kommer de tekniska metoderna som kan anses blandar 

både gestaltning och projektets gång. 

 

Designperspektiv 

Under projektets gång har gruppen använt sig av ett design filter, en lista av saker 

som behöver stämma, för att bestämma vad som ska inkluderas i gestaltningen. Då 

vi fokuserar på förmedlingen av meddelanden utan användningen av dialoger så 

behövde filtret ta hänsyn till just det. 
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Semiotik (Kjørup, 2004), som tagits upp i tidigare kapitel, är läran om tecken och 

symboler och i detta projekt har vi använt semiotik för att tolka kroppsspråk samt 

filtrera ut de idéer och tankar som inte riktigt passat in. Med andra ord, designfiltret 

som hjälpt oss komma fram till vad som ska inkluderas i gestaltningen och vad som 

ska sorteras bort har utgått från en semiotisk grund. 

 
För att kunna använda semiotik som ett designperspektiv fick gruppen formulera 

regler genom semiotiken som sedan användes i alla visuella beslut som gjordes i 

gestaltningen. Dessa regler formades utifrån gruppens förståelse av semiotik. Då 

gruppen valt att jobba med symboler så utformades filtret från den delen av semiotik. 

Då symboler inom semiotik innefattar någon slags lärande för att förstå vad som 

symboliseras så tog gruppen det i åtanke när diskussioner om det visuella tog plats.  

 

Att använda sig av ett designperspektiv i ett projekt som detta underlättar mycket då 

det etablerar en process som används vid beslutstaganden. Att göra semiotik till vårt 

designperspektiv gav oss ett sätt att underlätta när vi diskuterade kring gestaltningen 

och vad vi ville ha med i den, då semiotik redan har etablerade regler om vad som 

passar in vart. I vårt projekt så fokuserade vi på symboler, som i semiotik är saker 

och ting som förmedlar via konvention, det innebär att inlärning är en del av reglerna 

kring symboler. Om du ser något som kan tolkas olika beroende på hur du lärt dig så 

är det förmodligen en symbol. Dessa regler användes för att sortera ut de idéer som 

inte passade in i gestaltningen. 

Designmetod 

Brainstorming 

Brainstorming (Föreningsresursen, 2019) är en designmetod som fokuserar på 

idéskapande genom diskussion mellan deltagarna. 

Brainstorming användes under arbetets gång för att skapa idéer i de tidigare 

stadierna av arbetsprocessen och fundera kring de tekniker och metoder som 

gruppen hade tänkt arbeta med, samt när gruppen diskuterade kring hur dessa 

idéer, tankar och metoder skulle fungera ihop. 
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Mindmapping 

Mindmapping (Mindmapping.com, 2019) är en designmetod som går ut på att skapa 

ett collage av idéer, metoder och tekniker som man kan/vill använda i sin process, 

det tydligaste målet med denna designmetod är att ordna upp och skriva ner sin 

tankegång kring projektet. Mindmapping användes i början av projektet för att skapa 

en grund av alla idéer som gruppen kom fram till som sedan kunde användas för att 

sortera och prioritera de delar som ansågs viktigast.  

Denna metod användes även i kombination med brainstorming där mindmapping 

användes som anteckningsmetod. 
 
Mindmapping och brainstorming har använts i kombination under projektets gång för 

att gå igenom både nya och gamla idéer. Till en början så använde gruppen sig av 

brainstorming för att diskutera de tankar gruppen hade och skapa idéer baserat på 

dessa, när gruppen hade gjort detta så gick gruppen vidare med nästa fas av 

idéskapandet via mindmapping. Under mindmapping processen så skrev gruppen 

ner de idéer som hade skapats via brainstorming för att koppla ihop idéerna med 

tekniker. Avsikten med detta var att skapa en mer konkret plan på hur gruppen skulle 

gå tillväga med arbetet. 

Bildmanus och Shot list 

Bildmanus (Wikipedia, 2018) och shot list (Wikipedia, 2019) är metoder som 

används när filmer eller videor ska skapas. Bildmanus används för att enkelt 

visualisera hur en scen ska se ut, hur kameran ska röra sig, hur skådespelaren ska 

röra sig och hur scenen går vidare. Bildmanus användes i början av projektet för att 

få en klar bild på hur scenerna skulle vara uppbyggda och hur de skulle spelas upp. 

Shot list liknar en punktlista av saker som behöver spelas in som den som filmar kan 

gå igenom för att få med allt. Denna metod användes på just det sättet. En punktlista 

skapades och användes under filmningen för att få med allt som skulle filmas. 

Projektmetod 

Scrum (www.scrum.org, 2019) är en projektmetod som förlitar sig på spurter av 

specifika arbetsfaser för att få projektet att röra sig framåt. Med hjälp av en tavla med 
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spalter som berättar vad som ska göras, vad som är pågående och vad som är klart 

så bygger man upp en struktur som gör att man lättare kan fokusera på det som ska 

göras i just den spurten som man befinner sig i just då. 

 

För att arbetet ska ske så obehindrad som möjligt så finns det en roll inom scrum vid 

namn Scrummaster. Denna roll kan låta identisk till en projektledare, men dessa 

roller skiljer sig på ett par sätt, det mest betydelsefulla av dessa skillnader är att en 

Scrummaster är inte den som delegerar arbete till de olika gruppmedlemmarna, de 

ska inte heller styra det dagliga arbetet, utan Scrummasterns roll är att identifiera 

problem som kan hindra eller stoppa arbetsprocessen, Scrummastern är också den 

som ska se till så att arbetslaget kan jobba i en miljö som är så givande som möjligt 

och minimera de utifrån kommande distraktioner och problem, Scrummastern är 

också den som ska sköta relationen mellan arbetslaget och produktägaren. 

 

Produktägaren är en annan viktig del av scrum metoden, denna roll i scrum metoden 

har uppgiften av att representera den/de som produkten skapas för, detta innebär att 

det den som ockuperar denna roll ska göra är att se till att det som ska göras bli 

prioriterat, detta är menad att göra så att de viktigaste delarna av projektet blir klar 

först. 

 
Denna projektmetod valdes då vi som grupp ansåg att Scrum skulle ge oss en 

metod som var strukturerad men gav tillräckligt mycket flexibilitet i arbetsprocessen, 

det var också den projektmetod som gruppen ansåg att vi var mest bekanta med, då 

den hade använts i tidigare projekt. 

Iterativ process 

Under hela projektet så har gruppen introducerat och diskuterat nya idéer, de 

idéerna kunde vara helt nya eller ett nytt sätt att se en idé som redan är i 

skapelsefasen. Med det sättet att introducera nya idéer gjorde projektet iterativt 

redan i grunden. Med hjälp av diskussioner så togs alla idéer upp och utvecklades 

vidare, oavsett om idéen kom med i slutändan eller inte så fick alla idéer lika chans. 
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Med redan etablerade idéer så kunde ett nytt sätt att se på den, utveckla den eller 

gestalta den tas upp under diskussionerna. Detta innebar att gruppen gick igenom 

hur vi planerat att lägga upp idéen och hur det skulle kunna förbättras med hjälp av 

det nya perspektivet eller situationen. 

Tekniska metoder 

Inspelningen skedde med hjälp av bildmanus och shot list där en gruppmedlem 

instruerade vad den utomstående skådespelaren skulle göra. För att få en så 

naturlig reaktion som möjligt så hade inte skådespelaren fått reda på vad de skulle 

göra innan inspelning 

 
För att underlätta redigering och framtida uppspelning av videoklippen som filmades 

så fick skådespelaren gå tillbaka till en “originalposition” som bestämdes skulle vara 

stående med händerna bakom ryggen. Med den originalpositionen så kan man lätt 

skifta mellan olika klipp med mindre skillnad mellan klippen som skapar en mer 

sömlös övergång. 

 

Eftersom en stor del av projektet handlade om uppspelande av videon så behövde 

gruppen hitta ett program som kunde användas för att spela videon. Det program 

som valdes var spelmotorn Unity (Unity.com, 2019), motivering till att detta program 

valdes över andra var att denna var ett program som gruppen var någorlunda bekant 

med, det var också ett program som gruppen ansåg var någorlunda enkel att arbeta 

med då det fanns inbyggda system för att sköta uppspelningen av videoklipp. 

 

För att skapa en tavla där deltagaren kunde interagera med “tavlan” så valde 

gruppen att arbeta med mikroelektronik. Gruppen valde att arbeta med en Arduino 

mikrokontroller (Arduino.cc, 2019), den modell som användes var ursprungligen en 

Arduino Uno men byttes ut mot en Arduino Mega då antalet ports inte räckte till, 

Arduino mikrokontrollers valdes då det var den modell som var enklast att arbeta 

med samt som det var enligt gruppens bedömning den mikrokontroller som var 

enklast att koppla ihop med en dator, dvs. Det fanns en inbyggd enkel metod för att 

skicka information till en USB-port, en annan aspekt som avgjorde detta beslut var 

möjligheten att koppla mikrokontrollen till datorn. 
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För att mikrokontrollen skulle kopplas ihop med en dator så behövde gruppen hitta 

eller i värsta fall skapa en API (Application Programming Interface), dvs. Ett program 

som skulle hämta in och tolka information som skickades till datorn från 

mikrokontrollen. För att göra detta så använde gruppen WxTools, en API kodad i C# 

som var byggd och kodad för att ta emot information via en USB-port. För att sedan 

kunna lyssna efter vissa specifika trådar av information, dvs. Denna API kunde 

filtrera ut specifika delar av informationen som resten av projektet behövde. Just att 

vi valde att arbeta med dessa två tekniska metoder var då de var metoder som 

gruppen kände var enklast att arbeta med och kunde kombineras med varandra på 

ett sätt som inte var för komplicerat att kunna göras på den tid som projektet hade. 

 

För att få information om hur deltagaren interagerade med tavlan så behövdes det 

kopplas olika former av sensorer till mikrokontrollen, de sorters sensorer som 

gruppen primärt valde att använda till projektet var rörelsesensorer och 

avståndssensorer. Dessa olika sensorer valdes av en mängd anledningar, den 

anledning som var gemensam för alla sensorer var att deras funktionalitet var det 

som gruppen ansåg behövdes för att får ut den information som gruppen ville ha. 

gruppen valde att använda sig utav rörelsesensorer för att kunna avgöra om en 

deltagare stod framför sensorn, och avståndssensorer, för att avgöra hur långt bort 

deltagaren var ifrån tavlan. Ovanpå dessa sensorer så fanns det ett par övriga 

sensorer som t.ex. En tilt switch, dessa övriga sensorer var menade att samla in 

information om hur deltagaren interagerade med delar av utställningen såsom t.ex. 

en vas. Om deltagaren skulle lyfta denna vas och vicka på den så skulle tilt switchen 

aktiveras och tavlan skulle reagera. 

 
För att använda de data som sensorerna skickat till gruppens API och bestämma 

utifrån denna data vilken reaktion tavlan skulle visa, så behövde gruppen använda 

sig av en finite state machine även kallade tillståndsmaskin på svenska, en 

tillståndsmaskin är en abstrakt modell som har sin ursprung inom datavetenskap och 

mjukvaruutveckling som genom en mängd definierade tillstånd simulerar sekventiell 

logik baserad på dessa tillstånd, anledningen till att gruppen valde att använde sig av 

en tillståndsmaskin var för att kontrollera hur tavlan reagerade på deltagaren samt 
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som gruppen ville ge den interaktiva tavlan en känsla av intelligens och logik till dess 

handlingar. 

Sammanfattning 

När vi genomförde projektet så använde vi oss av en rad olika metoder, dessa 

delade vi upp designperspektiv, designmetod, projektmetod, iterativ metod och 

tekniska metoder. 

Vid designperspektiv skriver vi om hur vi har använt oss utav semiotik för att titta på 

det vi har gjort och funderat på att göra för att lättare filtrera ut vad som var relevant 

eller ej till arbetet samt göra det lättare att fokusera på de områden som var viktigast 

för oss. De designmetoder som vi använde för att planera ut vårt arbete var 

Brainstorming och mindmapping, genom att använda brainstorming i de tidigaste 

faserna av projektet och mindmapping senare för att spika ner alla idéer, så kunde vi 

som grupp ha en tydlig och kontrollerade designprocess. 

För att genomföra själva gestaltningen och de mer tekniska delarna av projektet 

använde vi oss utav scrum-metoden för att strukturera upp vårt arbete och se till att 

de viktigaste delarna av arbetet blev högst prioriterade. Under arbetets gång så 

använde vi oss utav iterationer då vi konstant diskuterade nya idéer och om vi kunde 

få in dessa nya idéer och hur vi kunde förbättra det vi redan hade. De andra metoder 

som vi använde oss av var tekniska metoder dessa var de olika formerna av tekniker 

som vi tillämpade under arbetsprocessen såsom mikroelektronik och 

tillståndsmaskin. 
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Designprocess 
I detta kapitel så går vi igenom hur vi la upp skapandet av gestaltningen och hur vi 

använde oss av metoderna. Uppdelningen i detta kapitel är grundat i vem som gjort 

vad. Projektmetoder och förarbete kommer naturligt först och etablerar hur arbetet 

gått till väga. 

Video och programmering är de två stora delarna i designprocessen och är skrivet 

av de personerna som har utfört de specifika delarna och slutresultatet kommer 

naturligt i slutet. Det som har skapats under detta projekt är tre tavlor med en flicka 

som motiv som, med hjälp av mikrokontroller och sensorer, kan interageras med och 

ge lämpliga reaktioner tillbaka 

Projektmetod 

Under hela projektet har gruppen jobbat med scrum som projektmetod, vilket innebär 

att vi jobbat med en sak i taget i spurter. 

När det kommer till de videorna som skulle skapas så följdes ett traditionellt system 

med att först bestämma känslan som skulle uppnås och sedan göra grunden, dvs 

bildmanus och shot list. Utifrån shot list och bildmanus så filmades videorna sedan 

gick de vidare till redigering. 

Vid arbetet med programmeringen så diskuterade gruppen hur de ville att deltagaren 

skulle interagera med tavlorna. Utifrån detta så planerade gruppen ut vilka sensorer 

som skulle användas och hur de sensorerna skulle kopplas ihop och i vilken ordning 

skiftandet mellan de olika videoklippen skulle kunna ske. 

  

Genom att jobba så kunde gruppen fokusera på de viktigare delarna först och främst 

och när de var klar kunde gruppen ha lagt till extra saker om tiden funnits. Med hjälp 

av en prioriteringslista som följde med från vecka till vecka kunde gruppen hålla koll 

på vad som gjorts, vad som behövde göras och vad som gjordes för tillfället. Efter en 

uppgift blivit klar så markerades den klar på listan så alla kunde se att det var klar 

och varje måndag så uppdaterades listan med nya saker som behövdes göras och 

allt som var klart gicks igenom med hela gruppen så alla visste vad som hänt den 

senaste veckan. 

 



  

Sida 23 av 40 
 

Förarbete 

Då gruppen skulle göra en interaktiv tavla så behövdes tavelramar som passade 

skärmarna som skulle användas. Dessa ramar behövde även passa med varandra 

och det tema som gruppen valt att jobba med. Ramarna skulle användas för att 

förstärka illusionen av att skärmen och vad som visas på den egentligen är en tavla 

som åskådaren kan interagera med, de skulle dock inte ta för mycket 

uppmärksamhet från skärmen så åskådaren lägger för mycket fokus på ramen 

istället för skärmen. Med detta i åtanke så bestämde gruppen att de skulle göra sina 

egna ramar istället för att special beställa för att få de korrekta måtten. Till ramarna 

införskaffades taklister som sedan sågades i rätt längd, limmades ihop och målades. 

 

I förarbetet skapades även en del skisser för att vi skulle kunna föreställa oss hur 

projektet skulle bli. Det var inget fastställt utan endast för att kommunicera tex. hur 

en scen skulle byggas upp eller hur utrymmet vi ställer ut på skulle se ut. Detta 

gjordes för att vi skulle få början av en helhetsbild och veta på ett ungefär hur vi 

skulle utforma den framtida gestaltningen. 

 

 
Skiss 1 (egen bild)  Skiss 2 (egen bild)  Skiss 3 (egen bild) 

 

Efter förarbetet, i de flesta fall, så brukar en del problem uppstå när man 

vidareutvecklar sina idéer och koncept. I vårt fall så kom inte problemen förrän 

senare i processen då vi redan fastställt en hel del av gestaltningen samt uteslutit 

eller tagit bort de delar vi redan då visste inte kunde genomföras. I och med att vi 

redan i tidigt stadie visste vad vi ville göra så uppstod inte så mycket problem. det 

största problemet vi stött på är tekniska problem som vi inte kunnat förutspå tex. som 

att programmeringen kraschade sig själv då programmet kontinuerligt kastade ut 

kommandon som gjorde att de kommandona uteslöt varandra. Trots att de problem 
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vi fick var få så var de stora nog att förstöra hela projektet om vi inte hittat lösningar 

på dem. De problemen skrivs mer om i resten av detta kapitel. 

Video 

Till den interaktiva tavlan behövdes även motivet. Motivet skulle behöva röra på sig 

och kunna interagera med deltagaren så motivet behövde vara rörlig bild. Redan i 

början av projektet visste gruppen detta och började tidigt att diskutera hur det skulle 

se ut och hur motivet skulle reagera på informationen från sensorerna. Med hjälp av 

bildmanus och en shot list så diskuterade gruppen vad som skulle filmas och 

grunder i hur det skulle se ut. Efter diskussionerna över det estetiska började 

gruppen leta efter en skådespelare. Gruppen tog kontakt med Teatersmedjan i 

Karlshamn och fick tillgång till skådespelare via dem. 

  

Innan inspelning med skådespelare så testade gruppen bakgrund samt ljussättning 

och filmade placeholders, videoklipp som kunde användas så länge de faktiska 

videoklippen inte fanns, där motivet var en i gruppen. Med placeholder videoklippen 

kunde gruppen även testa mikrokontrollen och programmeringen. 

 

Efter en del testande och problemlösande med mikrokontrollen och 

programmeringen så blev det dags att filma de faktiska klippen som skulle spelas 

upp. Med hjälp av Teatersmedjan i Karlshamn så kom gruppen i kontakt med en 

person som var villig att göra det som gruppen beskrev och som var inom de ramar 

som gruppen hade satt upp för hur skådespelaren skulle se ut. Denne person 

kontaktades och en dag för filmning bestämdes. Under inspelningen fick 

skådespelaren kontinuerliga instruktioner om vad de skulle göra och saker som de 

skulle reagera på. Då gruppen ville ha så naturliga reaktioner som möjligt så fick 

skådespelaren inte reda på så mycket innan utan blev matad med information under 

inspelningen och för att gruppen skulle få material att välja mellan så gjordes alla 

reaktioner minst två gånger. Denna metod funkade alldeles utmärkt för 

skådespelaren då denne person inte gjort något liknande tidigare och uppskattade 

att reagera naturligt. 
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Efter inspelningen var avklarad så gick gruppen igenom alla videoklipp och valde ut 

de som skulle redigeras. Under processen av att välja videoklipp så tog vi i hänsyn 

de design filter som vi fastställt tidigare. Reaktionerna behövde kännas naturliga och 

samtidigt skulle de vara lite barnsliga men också lätta att förstå. Utifrån de kriterierna 

plockade gruppen ut ett antal videor som representerade de reaktionerna som 

gruppen ville få in i gestaltningen. 

  

För redigeringen användes Adobe Premiere Pro, detta på grund av att redigeraren 

redan hade erfarenhet av programmet. Inför redigeringen så diskuterade gruppen 

hur videorna skulle se ut, vilken känsla som skulle förmedlas och hur det skulle 

passa in i temat på resten av gestaltningen. Då projektet går ut på att förmedla ett 

meddelande utan dialoger så kroppsspråket hade prioritet, oavsett hur videon ser ut 

så måste kroppsspråket kunna ses tydligt och förstås. När det kommer till stilen på 

videon så bestämdes det att videon skulle redigeras så den ser målad ut för att 

passa in i tanken om att det är en tavla med motiv som en åskådare kan interagera 

med och att färgerna skulle göras matt för att förmedla att tavlan verkar vara 

gammal. 

 Två olika versioner av redigeringen presenterades till gruppen så gruppen kunde 

bestämma vilken de tyckte passade bäst. 

Bild 1 (egen bild)       Bild 2 (egen bild) 
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Gruppen kom fram till att bild 1 passade bättre då den var varmare i färgerna och 

den passade mer in med det barnsliga än bild 2 som var betydligt kallare och kändes 

för seriös och otäck för det överliggande temat. 

  

Efter att stilen blivit bestämd så fortsattes redigeringen tills alla videor var klar. Med 

hjälp av filter i Premiere Pro så skapades en målad känsla genom att göra linjer 

mellan motiv och bakgrund mer synliga och grövre samt så deformerades bilden så 

penseldrag kan ses i linjerna för att återskapa en målad känsla. Antalet färger drogs 

ner då en målad bild inte har samma tillgång till färger som en inspelad video. 

Programmering 

För att skapa den interaktiviteten som skulle uppnås med tavlan så kom gruppen 

fram till att använda sig utav mikrokontrollen med avsikt att använda sig utav olika 

sensorer för att samla in information om hur deltagaren interagerade med tavlan. 

Den mikrokontroller som användes ursprungligen var en mindre mikrokontroll av 

typen Arduino Uno men denna byttes ut mot en större mikrokontroll av typen Arduino 

Mega när mängden sensorer ökade senare i projektet. 
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Bild på mikrokontroller med inkopplade sensorer (egen bild) 

 

När det kom till att kontrollera tavlans reaktioner på deltagaren så ville vi som grupp 

att tavlan skulle reagera på det som deltagaren gjorde och ändra sin inställning och 

reagera på ett sätt som för deltagaren skulle verka logiskt, för att sammanfatta 

beroende på hur deltagaren hade interagerat med tavlan tidigare så skulle tavlan 

reagera annorlunda vid senare interaktioner. För att göra detta så valde vi som 

grupp att använda oss utav en tillståndsmaskin, en tillståndsmaskin som det 

nämndes i tidigare kapitel, är ett datorprogram som hanterar olika tillstånd och 

skiftandet mellan dessa tillstånd. Detta innebar att gruppen kunde därefter 

bestämma vilka olika tillstånd vi ville att tavlan skulle kunna vara i och utifrån dessa 

koppla ihop dem med olika interaktioner som skulle vara möjliga vid de olika tavlorna 

för att sedan, utifrån dessa interaktioner, skapa skiftningar mellan de tillstånd som 

fanns på ett sätt som skulle ge deltagaren illusionen av att tavlan var intelligent och 

interagerade med dem. 

 

De sensorer som valdes valde vi ut baserade på hur de passade till den 

sammanhang vi hade tänkt använda dem till, exempelvis så valde vi som grupp att 

använda oss utav rörelsesensorer då vi ville ha en sensor som sa till programmet 

när den skulle köras, detta valde vi som grupp att göra då vi ansåg att inte göra detta 

hade gjort att koden kördes för ofta och hade inte fungerat som vi som grupp hade 

tänkt, Just avståndet som vi som grupp ville att sensorn skulle kunna täcka ledde till 

att vi behövde använda oss utav specifika sensorer som kunde klara denna distans 

och som var kompatibla med den mikrokontroller som vi valde att använda och som 

var någorlunda enkla att arbeta med, dvs de var inte för komplicerade att koppla ihop 

med mikrokontrollen samt att den information de skickade ut var enkel att använda 

sig utav, i slutändan valde gruppen att använda sig utav en PIR rörelsedetektor. De 

andra sensorerna var valde genom liknande beslut, så dessa sensorer blev då en 

avståndsmätare som kunde täcka liknande avstånd till rörelsedetektorn, en 

ljussensor som kunde ge utslag om det blev för ljust och en tilt-switchsensor som 

skulle ge utslag om de vändes tillräckligt åt ett eller annat håll. Alla dessa sensor 

valdes för att ge utslag om deltagaren interagerade med tavlan på ett eller annat 

sätt, t.ex. Om deltagaren valde att lysa på tavlan med en ficklampa eller med sin 

telefon så skulle tavlan reagera på att de gjorde detta. 
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Med placeholder videoklipp fixade så kunde gruppen använda dessa för att testa hur 

uppkopplingen av Mikrokontrollen med spelmotorn samt som den grundläggande 

koden för både mikrokontroller och för spelandet av videon. Detta gjordes genom att 

testa de sensorer som var enklast att ordna såsom rörelsesensorn och 

avståndssensorn, samtidigt som dessa sensorer kopplades till den API som gruppen 

använde med avsikt att testa hur denna fungerade. Den test som genomfördes här 

var att genom information skickad från sensorerna spela videon i spelmotorn. 

Efter att har gjort detta och löst de fel som upptäcktes, som exempelvis att videon 

inte spelas upp om koden för att spela upp videoklipp kördes för ofta då den 

konstanta inmatningen av kommandon raderade ut varandra, detta löstes genom att 

kontroller hur ofta som programmet fick aktivera videouppspelningen. Ett annat 

problem som gruppen fick arbeta runt var att den API som användes kunde inte 

avgöra om siffror var en del av en String eller en Integer, dvs att om nyckelordet som 

programmet skulle söka efter för att hitta information innehöll siffror så blev 

programmet förvirrade om siffrorna tillhörde nyckelordet eller den information som 

kom efter nyckelordet, detta kunde enkelt lösas genom att se till så att nyckelordet 

som programmet skulle leta efter innehöll endast bokstäver. 

Slutresultat 

Då detta projekts slutresultat skulle vara ett lustiga huset liknande attraktion så 

bestämde sig gruppen för att bygga väggar som skulle användas för att skapa ett 

antal korridorer som deltagarna ska gå igenom. Väggarna behövde vara flyttbara då 

utrymmet som skulle användas för gestaltningen inte var bestämt. Gruppen 

bestämde även tidigt att dessa väggar skulle målas svart och att utrymmet skulle 

mörkläggas så gott det gick då gruppen skulle använda sig av projicerade bilder och 

skärmar och för att skapa en mystisk känsla. 

  

Med ett mörklagt rum så skulle skärmarna stå ut mer och skapa mer blickfång än om 

de skulle stå i ett belyst rum trots att videorna är mörka i färgerna så skulle de ändå 

ge ifrån sig det klassiska skärmljuset som de flesta nu för tiden känner igen. 
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Det som detta projekt har att visa i slutet av allt arbete är tre tavelramar som är 

utformade att passa till tre skärmar, ståendes på kortsida som visar en målad flicka. 

Det verkar vara en helt vanlig tavla tills man kommer tillräckligt nära, då börjar tavlan 

röra på sig. 

  

Detta startar en serie av interaktioner som åskådaren kan utföra med tavlan för att få 

den att reagera. Dessa interaktioner innefattar tre vägar man kan gå, en aggressiv 

väg, en passiv väg och en positiv väg. Beroende på vad man gör vid den första 

tavlan så händer något vid den andra tavlan, beroende på vad man gör vid den 

andra tavlan så händer något vid den tredje. Tavlorna är sammankopplade och tar 

information från varandra för att föra ett narrativ framåt trots saknaden av dialoger. 

 

Sammanfattning 

Vid genomförandet av själva arbetet här kallad designprocessen så förhöll vi oss till 

den projektmetod som användes är som tidigare nämnde Scrum, vi påbörjade 

arbetet genom att göra förarbete detta förarbete var att skapa ramar till skärmarna 

som skulle användas under uppvisningen av arbetet, samt att skapa skisser för hur 

de senare delarna av arbete skulle se ut och utföras, t.ex. så skissade vi fram ett 

bildmanus för hur vi hade tänkt oss att tavlorna skulle fungera osv. 

Efter att ha gjort klart det förarbete så fortsatte vi med att filma de videoklipp som 

skulle vara kärnan till det visuella sidan av arbetet, dessa videoklipp blev sedan 

redigerade för att se ut som om de var målade men vi valde även att göra dem med 

någorlunda ljusare färger för att undvika att tavlorna blev obehagliga. samtidigt som 

dessa klipp filmades så kodade vi även mikrokontrollen och den kod på spelmotorn 

sida. Spelmotorn och mikrokontrollen tillsammans med en API som skulle koppla 

ihop dem gjorde grunden för det tekniska sidan av arbetet. denna grund byggdes 

vidare på genom skapandet av ett tillståndsmaskin som skulle kontrollera hur 

tavlorna interagerade med deltagarna för att ge dem en illusion av intelligens och 

logik.  
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Resultat av undersökningen 
 

Frågeställning 

Hur kan en skapa ett interaktivt narrativ med kroppsspråk som förmedlingsmetod? 

Syfte 

Denna undersökning syftar på att utveckla förståelse kring skapandet av ett 

interaktivt narrativ samt förmedlingen av känslor och meddelanden utan hjälp av 

dialoger. Undersökningen kommer innehålla en digital/fysisk gestaltning i form av en 

lustiga huset attraktion där åskådare kommer få interagera med ett narrativ som 

kommer pröva frågeställningen. 

Intentioner och Förhoppningar 

Syftet med projektet var att skapa ett interaktivt narrativ som byggs upp och 

förmedlas via kroppsspråk. Till en början hade vi inte spikat exakt vad vår gestaltning 

skulle vara men vi kände att vi ville använda oss av kroppsspråk så vi började i den 

änden och jobbade oss vidare. Idén med tavlan kom efter att vi kopplat ihop 

kroppsspråk med semiotik och då fått ett bra sätt att tolka och tyda gester. 
 

Med den kopplingen så var det bara för oss att börja spekulera och testa, vilka 

metoder kunde vi använda, hur skulle vi bygga upp interaktionen, skulle 

interaktionen förändra hur narrativet förs framåt eller skulle det bara vara en väg att 

gå. 

 

Detta projekt utgick från en grundläggande förståelse kring kroppsspråk och narrativ 

och har fört med sig mer kunskap i inte bara de ämnena, men med hjälp av forskning 

har gruppen lyckats skapa en gestaltning som gör det den var menad att göra, 

förmedla ett meddelande eller vilja till en åskådare utan användningen av dialoger 

eller narration. 
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Med en förmedlingsmetod som kroppsspråk så tillkommer många saker man måste 

tänka på när man formger de meddelanden man vill delge. Är gesterna förståelig, 

kan de uppfattas som något annat än det vi tänk att det ska uppfattas som, kan man 

på något sätt utesluta gester som kan tydas annorlunda, kan man förutse hur en 

människa kommer reagera på gesten och därmed skapa en uppföljande gest som 

inte förstör interaktionen. 

 

Alla dessa frågor har vi tampats med under gestaltningens skapande, om inte hela 

projektets gång, men problemet är att man kan inte alltid förutse hur folk skulle 

reagera på gester eller interaktioner på ett sådant sätt, vilket gör det väldigt svårt att 

sätta konkreta svar på de frågor som vi ställt oss själva. I grund och botten kan vi 

bara göra vårt bästa när det kommer till att förutse reaktionerna från våra åskådare. 

 

Interaktionen är däremot lite annorlunda. En interaktion kan vara lika svår att förutse 

som reaktionen på en gest men det finns vissa saker i en interaktion som gör att 

man kan fastställa vissa saker redan från början. En interaktion innefattar att någon 

eller något kopplar mening till situationer och interagerar utifrån informationen given 

via kopplingen, vilket innebär att för att få en reaktion så ska en situation 

presenteras, en koppling ska göras och en mot interaktion ska genomföras. 

 

Vi ansåg att en interaktion vanligtvis har flera sätt den kan sluta på så att bara ha en 

väg att gå, rent narrativt, skulle inte funka. Att ge interaktionen möjligheten att sluta 

på olika sätt tyckte vi skulle ge narrativet mer djup så vi skapade en interaktions 

karta som visade alla vägar som åskådaren kunde ta och hur det skulle sluta. Att ha 

olika sätt som narrativet kan avslutas på innebär också att deltagaren skulle kunna 

göra om interaktionen utan att få samma reaktioner och slut. 

 

Med all denna information så kunde vi skapa en interaktiv tavla så skapade vi en 

tavla som genom information som matats in via sensorer kopplade till en dator och 

ett datorprogram kapabel av att simulera grundläggande intelligent logik, som genom 

detta kunde någorlunda interagera med en åskådare via grundläggande situationer 

och mot interaktioner genom den information som sensorerna samlade, samt som 

dessa tavlor kom ihåg hur man hade interagerat med dem tidigare dvs. tavla 2 och 
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tavla 3 visste hur man hade integrerat med tavla 1. På så sätt har vi skapat ett 

interaktivt narrativ med kroppsspråk som förmedlingsmetod. 

 

Sammanfattning 

Att skapa ett interaktivt narrativ med kroppsspråk som förmedlingsmetod kan anses 

svårt då det finns många saker som inte går att förutspå inom interaktioner samt 

reaktioner. Att hitta sätt att lösa problemen med det oförutsägbara är en av de 

största utmaningarna som vi har tagit oss an men i slutändan så är det värt det när 

man får se sin gestaltning och stolt visa upp den för andra. 
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Diskussion 
I detta kapitel kommer vi gå igenom och argumentera för de beslut vi tagit angående 

vår forskning, metoder och gestaltning. Vi kommer även ta upp tankar och idéer som 

vi har för kommande undersökningar. 

 

Upplägget på detta kapitel kommer följa strukturen som tidigare kapitel är upplagd i 

och kommer börja med de ämnen vi har forskat kring och kommer sedan gå vidare 

till designprocessen och våra tankar om framtida undersökningar. 

Semiotik och kroppsspråk 

Då syftet med undersökningen var, i grunden, att förmedla ett meddelande utan hjälp 

av dialoger eller narration så la vi mycket fokus på kroppsspråket som 

förmedlingsmetod. Detta innebar att vi behövde koppla kroppsspråk till ett mer 

logiskt sätt att tolka det och det vi valde var semiotik. Detta på grund av att vi redan 

hade en grundläggande förståelse i semiotik. 

 

För semiotiken så använde vi oss av Søren Kjørups bok “Semiotik” (Kjørup, 2004) 

som diskuterar olika typer av tecken och hur deras karaktär visar hur de kan 

användas, både ensam och i en interaktion. Den boken ger en bra grund och har 

inslag och synpunkter från senare semiotik från tex. Barthes men även från mer 

modernare språkfilosofi. Den boken valdes framför allt för att den gav grunden som 

vi behövde men samtidigt gick den inte in för djupt in i ämnet så vi kunde gå vidare 

med forskningen. 

 

När det kom till att hitta en bra källa till kroppsspråks tolkning så tog det betydligt 

längre tid att hitta det vi sökte. Då vi ville ha tydliga gester som lätt kunde tolkas på 

det sätt vi ville att de skulle tolkas på så letade vi efter specifika tolkningar i början. 

Detta visade sig ytterst svårt att åstadkomma. Vi var därför tvungen att göra vår 

forskning i ämnet mindre specifik och mer grundläggande tolkningar som vi kunde 

kombinera med varandra för att skapa de specifika gesterna som vi ville ha. 
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Efter att vi ändrade vad vi letade efter så hittade vi “The nonverbal dictionary of 

gestures, signs and body language cues” (Givens, 2002), som är en ordboks formad 

lista av allt man kan tänka sig inom kroppsspråk. Den ordlistan går igenom allt från 

“Adam's-Apple-Jump to Zygomatic Smile” och allt däremellan. Med hjälp av den 

ordboken kunde vi med lätthet undersöka, kombinera och på så sätt, skapa de 

gester vi ville visa våra deltagare. 

 

Då kroppsspråk var en sådan stor del i vår undersökning så la vi ner ganska mycket 

tid med den delen i vår forskning. Det hade varit lättare att använda våra egna 

tolkningar när det kom till gesterna men om vi gjort det hade vi lätt kunnat ta för givet 

att gesterna skulle tolkas på just det sättet vi tolkade dem. Tolkningen av 

kroppsspråk är något som vi stöter på konstant i vardagen så det är lätt att påstå att 

man vet hur andra tolkar kroppsspråk utifrån sin egen synvinkel med så är det inte. 

 

Kroppsspråk är något som man lär sig tolka när man växer upp och därför tolkar 

olika personer olika gester annorlunda beroende på hur de har fått lära sig och 

beroende på deras egna erfarenheter. Med detta i åtanke så anser vi att det inte 

hade blivit lika bra om vi lagt upp de gester vi ville använda utifrån våra egna 

tolkningar. 

Interaktivitet 

De metoder som valdes för att genomföra undersökningen valdes baserad på hur 

dessa kunde bidra till den tolkning av Interaktivitet, dvs att vi valde våra gestaltnings 

tekniska metoder baserad på hur lätt det var att använda dessa metoder för att 

skapa interaktivitet. 

 

För att ha möjligheten att skapa interaktivitet så behövde vi som grupp definiera hur 

vi såg interaktivitet. För att definiera interaktivitet valde vi att använda oss utav 

Garrites essä The ideology of interactivity (or, videogames and the taylorization of 

liesure). (Garrite, 2003) i hans essä så diskuterar Garrite hur man kan tolka 

interaktivitet, den tolkning som vi valde att använda oss utav kom tidigt i Garrites 

essä denna tolkning byggde Garrite på citat från Hamlet on the Holodeck: The future 
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of narrative in cyberspace. (Murray, 1998) och Transforming mirrors: Subjectivity and 

Control in Interactive media. (Rokkeby, 1996).  

 

Det Garrite tar från dessa är att definiera interaktivitet är som en spegel, dvs att den 

reflektera det som användaren sätter in, Garrite bygger ut på detta genom att ändra 

denna definition smått. Denna ändringen som Garrite gör på denna är att han 

tillägger att den interaktiva spegeln att den även bryter det som deltagaren sätter in, 

det som Garrite menar här är att samtidigt som en interaktion reflekterar det som 

matas in så kommer det även ut en bild som är processad version av det som 

matades in. Denna definition för interaktivitet var viktig för oss just då det ger en 

definition som är tydligt nog att kunna användas men också tillräckligt bred för att 

kunna tolkas på olika sätt. 

Narratologi och Interaktiv Narrativ 

Vid det narrativa så valde vi att arbeta med en grundläggande förståelse av 

Narratologi denna förståelse skapade vi genom boken Narratology: Introduction to 

the Theory of Narrative (Bal, 2009) anledningen till att vi valde att hålla oss grundligt 

i vår användning av Narratologi, var då vi ansåg att en mer fördjupad användning av 

narratologi skulle dominera arbetet vilket vi kände att vi inte ville då vi först och 

främst ville arbete kring interaktivt narrativ. Även med endast en grundläggande 

kunskap av narratologi så fanns det Bals bok som vi ansåg vara viktiga för arbetet 

dessa var Focalization och Visual stories.  
 

Focalization är ett begrepp Bal tar upp och handlar om hur saker betraktas i ett 

narrativ, det Bal vill komma åt är hur ett objekt i ett narrativ sätts i fokus, Bal 

sammanfattar detta med citatet: “A says that B sees what C is doing”. (Bal, 2009). 

det Bal vill komma åt är relationen mellan vad som betraktas, vem som betraktar och 

den som ser det som sker i ett narrativ och relationen mellan dessa tre områden i ett 

narrativ. Det som gjorde detta så relevant för oss var hur denna relation skedde i vår 

gestaltning, vi ansåg att det fanns två sätt som denna relation kunde betraktas den 

första av dessa var att A är deltagaren medens B blir Kameralinsen och C är det 

som finns i tavlan.  
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Den andra möjliga tolkningen är att A och B är både deltagaren medens C blir 

tavlan. ensam så var detta inte särskilt viktigt men kombinerat med den andra 

kapitlet som vi tagit från Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (Bal, 

2009) var Visual Stories i detta kapitel så gick Bal gick igenom vilka problem som det 

finns med Narrativ som förlitar sig på det visuella. Det största av dessa problem är 

att visuella narrativ kan ha svårt att framföra tyngre ämnen för att argumentera för 

sin poäng, så använder Bal The Colour Purple, med denna exempel jämför Bal 

boken The Colour Purple(Walker, 1982) med filmen dirigerad av Steven Spielberg 

(Spielberg, 1985) och hur filmen av Steven Spielberg misslyckas med att hantera de 

ämne som Alice Walker hanterar i hennes bok på ett respektabelt sätt, Bal 

argumenterar att detta har sitt ursprung i de skillnader som finns mellan den 

narrativa strukturen av de två sorternas narrativ. 

 

Det som gjorde dessa områden så relevanta till oss var att de två områden berör 

skapandet av atmosfär och presenterandet av denna atmosfären, detta var något 

som vi ansåg var väldigt viktigt då vi ville presentera ett narrativ som var endast 

visuell så var vi tvungna att tänka på denna narrativ på ett annorlunda sätt till ett 

normalt narrativ. Focalization kommer då in som en annan sak som med formen som 

vi ville använda för att presentera vår narrativ på skulle behöva ta hänsyn till då att 

formulera hur denna focalization sker i vårt narrativ skulle bli betydelsefull. 

 

Det sista som var relevant för oss inom vår forskning var boken Interactive 

Narratives and Transmedia Storytelling. (McErlean, 2018) i denna bok så går 

McErlean igenom olika exempel på interaktiva narrativ och diskuterar vad det är som 

gör dem interaktiv, denna ensam hade blivit bara en inspirationskälla men 

kombinerat med den tolkning av interaktivitet och exempel som vi fann i Garrites The 

ideology of interactivity (or, videogames and the taylorization of liesure). (Garrite, 

2003) så hade vi fann vi en tolkning av interaktivitet och exempel att pröva denna 

tolkning med, något som innebar att vi fann ovärderligt när det kom till att definiera 

det interaktiva i vårt arbete. 



  

Sida 37 av 40 
 

Designprocess 

I designprocessen använde vi oss av en del metoder. Under arbetets gång så 

använde vi oss av scrum för att lägga upp arbetet, detta på grund av att det var en 

metod vi i gruppen använt tidigare och som vi ansåg skulle passa gruppens 

arbetsrytm bäst då vi tidigt kom fram till att vi skulle jobba med en sak i taget. Att 

använda sig av en projektmetod som man är bekant med under ett större projekt 

ansåg vi var för det bästa så vi kunde lägga mer fokus på projektet i sig istället för att 

lära oss en ny projektmetod eller använda en som vi inte var lika bekväm med. 

 

Bildmanus och shot list är två metoder för filmning av olika slag och de metoderna 

som vi drog oss till. Anledningen till att vi inte skapade ett manus var för att 

gestaltningen inte skulle innehålla några dialoger så att göra ett manus kändes 

överflödigt när vi redan bestämt oss att göra bildmanus och shot list. 

 

För den tekniska sidan valde vi att arbeta med Arduino sensorer och mikrokontrollers 

(Arduino.cc, 2019), Detta valde vi baserat på den bild vi hade vid början av vårt 

arbete av hur vi ville att gestaltningen skulle se ut. Den bild vi hade vid början av 

arbetet var att vi skulle skapa tre tavlor som en deltagare kunde interagera med på 

ett antal olika sätt. en annan anledning som avgjorde att vi skulle använda oss utav 

mikrokontrollers och sensorer var behovet av att kunna koppla den information till en 

dator för att använda denna information för att kontrollera de olika reaktionerna fram 

tavlans håll. med saker som hade sådan stor betydelse för arbetet som de två ovan 

nämnda anledningar så valde vi att ta det säkra före det osäkra och hålla oss till 

saker vi var säkra skulle fungera och kunde göras på den tid som fann. 

Ett av de andra stora valen som vi gjorde var valet av vilket program som vi skulle 

använda för att spela upp filmklipp på tavlan ifrån, detta val var också något som 

hamnade om bekvämlighet då vi valde att använda oss utav Unity när vi fick reda på 

att det fanns en API tillgänglig för Unity (Unity, 2019) samt att Unity hade en inbyggd 

funktion för att spela filmklipp, Unity var även den motor som vi var mest erfarna med 

att använda. 

Den tredje stora valet inom den tekniska sidan var att skapa en tillståndsmaskin som 

skulle sköta kontrollen av tavlan detta var en enkel val då vi kände att en 

tillståndsmaskin skulle ge tavlan tillräckligt mycket av en illusion av intelligens och 
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logik att göra den intressant samt att narrativet kunde ha olika möjliga utfall. en 

tillståndsmaskin var även något vi kände oss bekväma med att tillämpa. 

Framtida Undersökningar 

Under detta projekt så har vi jobbat med människor som vi inte tidigare jobbat med, 

detta innebar att vi kände en slags prestationsångest då vi inte visste vad de andra 

skulle förvänta sig av oss men ju mer tiden gick så kom vi att inse att de endast ville 

ha det som ansågs möjligt. Vi fick press att leverera men det var inget som var 

omöjligt att göra, det var bara en extra push att jobba vidare. Det är något som vi vill 

ta med oss till framtida projekt, den extra pressen att prestera men lugnet i att veta 

att det som begärs är något som vi kan uppnå. 

 

När det kommer till ämnet vi undersökt så valde vi det för att det intresserar oss och 

det intresset har inte försvunnit under projektets gång. Om en undersökning som 

liknar denna skulle presenteras för oss skulle vi mer än gärna ta del av den för att 

utveckla detta koncept vidare. 

Sammanfattning 

Under projektets gång har vi blivit utsatta för både val och problem som har behövt 

lösningar. Dessa val och lösningar har kommit från diskussioner inom gruppen för att 

hitta det bästa sättet att komma vidare. I detta kapitel går vi igenom varför vi valde 

som vi gjorde och utifrån vilka källor vi kommit fram till våra lösningar för att föra 

projektet vidare. Vi går igenom alla delar som behövde diskuteras och sedan tar vi 

upp lite tankar inför framtiden. 
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