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Sammanfattning	  

En förutsättning för att kunna etablera god publikkontakt i en domteater är att personalen kan 

interagera med sin publik. För att det ska vara möjligt behöver de vara flexibla och rörliga 

medan de manövrerar domteaterns styrsystem. Genom att skapa en applikation till en 

smarttelefon kan en förlängning av det stationära styrsystemet och kontrollbåset skapas, vilket 

möjliggör en önskvärd flexibilitet. Designstudien som uppsatsen presenterar är utförd i syfte 

att undersöka de metoder som är lämpliga att använda i ett tidigt skede av en sådan 

systemutveckling. Metoder inom Human- Computer Interaction (HCI) och interaktionsdesign 

syftar bland annat till att utveckla interaktiva applikationer. Genom att använda dessa metoder 

har en designstudie ämnat ta fram en prototyp av ett kompletterande styrsystem till en 

domteater. Denna uppsats redogör för en agil och iterativ designprocess, utförd enligt 

riktlinjer för Human- Computer Design (HCD) och ramverket ISO 13407, som resulterat i en 

prototyp av en applikation till en smarttelefon. Studiens resultat tyder på att metoder och 

ramverk inom HCI är lämpliga i utvecklandet av kompletterande styrsystem för domteatrar.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Förord	  

Ett stort tack till personalen på Visualiseringscenter C, som bidragit med närvaro och 

engagemang under arbetets gång. Utan deras deltagande skulle jag inte kunnat genomföra 

denna studie. Jag vill även tacka min handledare Arne Jönsson för konstruktiva diskussioner 

kring utförandet av studien.   
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1.	  Inledning	  

Designstudien har ämnat skapa en prototyp av en applikation för en domteaters styrsystem. 

Genom att tillämpa metoder som är hämtade från det tvärvetenskapliga forskningsområdet 

Human-Computer Interaction (HCI) undersöker studien hur tillämpbara dessa 

användarcentrerade metoder är för utvecklande av en applikation för en domteater.   

Studien har genomförts på Visualiseringscenter C i Norrköping som är ett center med bland 

annat utställningar, interaktiva installationer, och konferensevenemang. På centret finns även 

en domteater. Den består av en kupolformad skärm där bilder och filmer projicieras med hjälp 

av ett antal projektorer. Domen har drygt hundra sittplatser för dess besökare, och under 

filmvisningar finns i regel en guide som håller korta föredrag eller introduktioner för 

besökarna. I domen hålls mestadels filmvisningar, men även konferenser och presentationer i 

samband med företagsevenemang. Ett kontrollbås med domens styrsystem är placerad längst 

bak i salongen. Det innebär att de anställda behöver tala till sin publik därifrån, vilket är 

begränsande. Framförallt förlorar guiderna publikkontakt. För att underlätta och förbättra 

guidernas arbete är det därför önskvärt att dagens stationära styrsystem kompletteras med ett 

portabelt styrsystem.  

	  1.1	  Syfte	  

Designstudien har använt sig av en agil och användarcentrerad metod. Studiens syfte blir 

därigenom att, utifrån de resultat som studien resulterar resulterar i, utvärdera metoder inom 

forskningsområdet för HCI och interaktionsdesign. Studien ämnar lägga fokus vid 

applikationens interaktionsdesign framför utseendet på det grafiska gränssnittet. Det grafiska 

gränssnittet designades därför med målet att vara så grundläggande som möjligt. Studiens 

primära syfte är att prototypen är användarvänlig, enkel att navigera, och möter användarnas 

funktionella behov. Den prototyp som skapas ska stå till grund för vidare utveckling och 

implementering av ett portabelt styrsystem som ska komplettera dagens styrsystem på 

Visualiseringscenter C. Studiens centrala frågeställningar är: 

- Hur kan en designstudie utföras för att möta slutanvändarnas behov? 

- Hur lämpliga är metoder inom Human- Computer Interaction och interaktionsdesign 

för att skapa ett användarvänligt gränssnitt för en domteaters portabla styrsystem? 

- Vilken funktionalitet bör en domteaters portabla styrsystem ha?  
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1.2	  Disposition	  

Uppsatsen inleds med en bakgrund som huvudsakligen fokuserar på att redogöra för de 

metoder som studien använt sig av. Därefter presenteras de fyra faser som arbetet innefattat; 

en användarstudie, modellering av krav, prototyparbete, och användarbarhetstestning. 

Därefter presenteras den prototyp som skapats. I diskussionen utvärderas val av metod, och 

tillvägagångssätt.   
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2.	  Bakgrund	  

I utvecklandet av artefakter, system, och tjänster är målet att designen ska bemöta användaren 

på ett tillfredställande sätt. Hur användaren upplever interaktionen med produkten kan 

sammanfattas med begreppet User Experience (UX). Human-Computer Interaction (HCI) är 

ett brett forskningsområde kring människa-teknikinteraktion som innefattar forskning, praktik 

och teori i bland annat mänskliga faktorer, ergonomi, kognitiv psykologi, beteendevetenskap, 

interaktionsdesign, systemdesign och datavetenskap (Hartson H. R., 1998). Design och 

optimering av UX och interaktionsdesign är således något som det tvärvetenskapliga 

forskningsfältet HCI tar hänsyn till i utvecklandet av system och artefakter (Hashizume & 

Kurosu, 2013).  

Nedan följer först en kort introduktion av arbetsplatsen som tillhandahåller domteatern och 

styrsystemet. För att ge en god förståelse för de metoder och arbetssätt som designstudien har 

inneburit presenteras därefter en teoretisk bakgrund i form av litteratur, metoder och tidigare 

studier. Bakgrund som anses vara relevant för arbetets frågeställning är delområden inom HCI 

såsom User Centered Design (UCD), och interaktionsdesign.  

2.1	  Domteatern	  på	  Visualiseringscenter	  C	  

Idag består domens styrsystem av en programvara för en touch-skärm (Figur 1a), som är 

placerad längst bak i ett kontrollbås i domens salong (Figur 1b). Vid enklare filmvisningar då 

guiden arbetar ensam innebär det att hen sitter i kontrollbåset och därifrån, under 

introduktioner eller liknande, talar till publiken. Det finns en efterfrågan att införskaffa ett 

kompletterande portabelt styrsystem, så att guiderna kan tala direkt till besökarna och inte 

från kontrollbåset bakom dem. Vid konferenser och presentationer finns det även en önskan 

om att personalen ska ha möjlighet att vara mer flexibla och rörliga. Vid enklare 

presentationer med personer utanför verksamheten finns det en önskan om att kunna erbjuda 

presentatören en möjlighet att göra enklare handlingar, som att till exempel kunna starta en 

film, justera färgsättning i domen, och sätta på och av sin mikrofon. Idag använder personalen 

styrsystemet för att initiera uppstart av filmer, justera ljud och ljus, samt kunna öppna och 

stänga dörrar. 
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Det finns flera olika användare som arbetar med domteatern och dess styrsystem. Det är 

tekniker, heltidsanställd, och timanställd personal som i varierande utsträckning jobbar med 

filmvisningar och företagsevenemang. Dagens styrsystem har flera olika 

inloggningsmöjligheter som tillhandahåller olika gränssnitt beroende på vem användaren är. 

Teknikerna använder inlogget ”Technician”, heltidsanställd personal använder ”Advanced”, 

och timanställd personal använder ”Host”. Teknikerna och den heltidsanställda personalen har 

ett mer avancerat gränssnitt än de timanställda guiderna. Detta för att arbetsrutinerna varierar 

mellan de olika arbetspassen som de har i domteatern. De timanställda guiderna håller endast i 

enklare filmvisningar, medan de heltidsanställda håller i enklare filmvisningar, interaktiva 

filmvisningar, konferenser och presentationer i samband med diverse företagsevenemang. 

Den största skillnaden mellan de mer avancerade och det enklaste gränssnittet är att de mer 

avancerade gränssnitten har större möjlighet för manuell styrning. Både det enklaste och de 

mer avancerade gränssnitten erbjuder flera ”genvägar” eller script som initierar flera 

handlingar. Med andra ord kombinerar och triggar en knapp flera handlingar på en och samma 

gång. Ett exempel på en sådan knapp öppnar en dörr som släpper in besökare, tänder upp rött 

ljus i hela domen, tänder sätesbelysning, och tänder upp belysning i kontrollbåset. Detta 

underlättar mycket för guiderna eftersom automatiseringen förenklar och resulterar i färre 

knapptryckningar. De mer avancerade gränssnitten har många fler funktioner och möjligheter 

att manuellt justera olika inställningar. En stor skillnad mellan de mer avancerade gränssnitten 

är att det enklaste gränssnittet initierar automatiserade handlingar vid uppstart och avslut av 

en filmvisning. I det mer avancerade gränssnittet är inte dessa handlingar automatiserade, utan 

användaren måste själv styra ljussättning och dörrar med enskilda knappar.   
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2.2	  Human	  -‐	  Computer	  Interaction	  (HCI)	  

UX och användbarhet är begrepp som faller under det breda forskningsområdet HCI och 

Human Computer Design (HCD). HCI syftar till att identifiera ramverk och metoder för att 

möjliggöra tillfredställande interaktion mellan människa och teknik (Hashizume & Kurosu, 

2013). Den grafiska representationen av ett tekniskt system som användaren interagerar med 

kallas för Graphical User Interface (GUI). Den svenska översättningen är ”grafiskt 

gränssnitt”. För de flesta användarna representerar GUI:t hela operativsystemet, då det endast 

är den visuella representationen av systemet som användaren ser. Med andra ord är ett 

användarvänligt GUI lika viktigt som ett fungerande operativsystem. Ett bra GUI ska förenkla 

för nybörjaren, följa upp handlingar och ge informativ feedback, men samtidigt inte vara 

undermålig för användaren med expertis. Ett GUI innefattar därigenom både 

interaktionsdesign och grafisk design. 

Många teorier inom HCI kan härledas ur forskning i kognitiv psykologi (Hartson H. R., 

1998). Teorier kring perception, situerad och distribuerad kognition, och målorienterade 

handlingar är relevanta för hur och varför vi tolkar visuell information. För att få förståelse för 

hur människan interagerar med tekniken har flera olika metoder föreslagits. För att designa en 

användarvänlig teknik bör designern förstå användarens mål, samt den kontext och situation 

som människa-teknikinteraktionen utspelar sig i. Metoder som lämpar sig i studier relaterade 

till HCI är till exempel User Centered Design (UCD), Participatory Design och Contextual 

Inquiry. Dessa kommer att beskrivas i kommande stycken. Tillvägagångssätt för att utveckla 

god människa-teknikinteraktion varierar, men många tidigare studiers metoder involverar en 

användarcentrerad och iterativ designprocess följt av en användarbarhetstestning (Hartson H. 

R., 1998) (Lamberts, 2002) (Isabwe & Reichert, 2012) (Chamberail, Sharp, & Maiden, 2006).    

2.2.1	  User	  Centered	  Design	  (UCD)	  

UCD:s primära fokus är att förstå användarens situerade beteendemönster och behov. Den 

svenska översättningen är ”användarcentrerad design”. Datainsamling förutsätter fältarbete i 

form av intervjuer och observation av användarens beteende i vardaglig miljö. Under ett 

designarbete med UCD påverkar användaren, genom en iterativ designprocess, designbeslut 

som tas. Det är viktigt att användaren involveras i ett tidigt skede av designarbetet (Dray & 

Siegel, David A., 2007). De första prototyperna som utvecklas är ofta enkla pappersskisser, 

som sedan utvecklas i takt med den iterativa designprocessen. Vid dataanalys kan personor 
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och scenarier extraheras för att sedan användas som grund för prototyparbete (Cooper, 2007, 

s. 77-81). Ett sådant tillvägagångssätt har bland annat använts i en studie vars syfte var att 

omdesigna en handdators GUI (Lamberts, 2002), och en studie i syfte att utveckla ett GUI till 

en webbsida (Chamberail, Sharp, & Maiden, 2006). I ett forskningsprojekt som syftade till att 

utveckla en mobilapplikation som skulle underlätta elevers matematikundervisning användes 

även UCD, men inte personor (Isabwe & Reichert, 2012). Likaså användes UCD, men inte 

personor, i utvecklandet av ett gränssnitt till en handdator för en interaktiv installation i en 

klädesbutik (Khazkar, Blum, Kolhammer, Fuhrmann, Maier, & Maier, 2007). Det finns, som 

sagt, olika tillvägagångssätt inom HCI (Hartson H. R., 1998). Det de exemplifierade 

användarcentrerade designstudierna har gemensamt är en forskningsdesign med en cyklisk 

modell som upprepas till det att man uppnått en tillfredsställande och användbar slutprodukt.    

2.2.2	  ISO	  13407	  

Ett etablerat ramverk för HCD och interaktiv design är ISO 13407 (Figur 2). Den 

tillhandahåller rekommenderade metoder för design i kontext av människa-teknikinteraktion, 

samt riktlinjer för att kunna bedöma vilka metoder som är mest lämpliga att tillämpa. Maguire 

(2001) refererar till ISO (1999) och presenterar ramverket ingående i sin artikel ”Methods to 

support human-centered design”.  
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Maguire förklarar de fem faser (Figur 2) som ska resultera i en god designlösning som möter 

användarnas behov: 

 

Planering  

Första steget i ett HCD- projekt är att skapa en utförlig arbetsplan, kommunicera 

prioriteringar och mål inom utvecklingsteamet, och att identifiera de problemställningar som 

projektets olika aktiviteter ska bemöta och hantera.  

 

Identifiering av kontext och användningsområde 

Nästa steg i processen är att identifiera användaren. Maguire föreslår kontextuell 

undersökning genom exempelvis fälstudier för att förstå användaren och vilka funktioner hen 

behöver.   

 

Kravhantering 

Syftet med kravhantering är att formulera krav och funktionalitet. Det finns flera metoder för 

att modellera krav, några exempel som tas upp i artikeln är: 

- Intervjuer med användare, fokusgrupper och uppdragsgivare 

- Scenarier och personor 

- Nulägesanalys (att undersöka motsvarande produkter som redan finns på marknaden) 

- Kravhantering utifrån arbetsflöden; interaktion mellan användare och system  

- Formulering av användarbarhetskrav 

- Formulering av organisatoriska krav  

Designfas 

För att generera idéer och designförslag föreslås verktyg som Brainstorming, Storyboarding, 

Paper Prototyping, Software Prototyping, och Affinity Diagram. Ett iterativt arbetssätt, med 

flera återkopplingar med användare och uppdragsgivare, är även något som ramverket 

uppmanar till.  

 

Utvärdering 

För att säkerställa att designen möter användarens behov rekommenderas någon form av 

utvärdering, som till exempel användarbarhetstesting, i slutet av projektet (Maguire, 2001). 
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De fem olika faserna som beskrevs ingår i ISO 13407:s ramverk, och innehåller alltså flera 

alternativa metoder som kan tillämpas beroende på produktens användare och kontext.  

  

2.2.3	  Interaktionsdesign	  	  

Interaktionsdesign, liksom UCD faller som sagt under det tvärvetenskapliga forskningsfältet 

HCI, och innefattar metoder och riktlinjer för att bland annat utveckla GUI:s till 

användarvänliga digitala produkter (Cooper, 2007, s. 4). En målorienterad och 

användarcentrerad designprocess rekommenderas. Alan Cooper skriver, i sin bok About Face 

3: The Essentials of Interaction Design, att designern bör anta en mer övergripande roll där 

hen inte bara designar utan även agerar ”forskare”. Interaktiva system kan vara komplexa, 

därför är det viktigt att designern samlar in data om användarna för att förstå deras konkreta 

mål och syfte med att använda systemet eller produkten (Cooper, 2007, s. 17-25).  

Participatory Design (svensk översättning ”deltagande design”) är ett rekommenderat verktyg 

för en interaktionsdesigner. En iterativ designprocess, som diskuterats tidigare, där designern 

följer upp med pappersprototyper och diskuterar designlösningar med användarna möjliggör 

en sådan deltagande design (Grudin & Pruitt, 2002). Cooper resonerar även kring hur 

interaktionsdesign med kvalitativ ansats är att föredra framför kvantitativ. Inom 

interaktionsdesign är förståelse för människors beteende en förutsättning, och för att 

undersöka detta är explorativa tekniker som man till exempel finner inom antropologi 

lämpliga (Cooper, 2007, s. 50). I en etnografisk studie spenderar forskaren upptill flera år i 

den kultur hen ska studera. När intervjuer och observationer inom interaktionsdesign är 

”etnografiska” syftar man till att applicera det teoretiska ramverket på en mikro-nivå. En 

interaktionsdesigner ska förstå människans beteende och användande av en individuell 

produkt genom att studera människa-teknikinteraktion medan den pågår och är situerad på 

exempelvis en arbetsplats, liksom en etnograf på en motsvarande makro-nivå strävar efter att 

förstå människans beteende och sociala ritualer genom att studera kultur medan den pågår i ett 

samhälle (Cooper, 2007, s. 59-60). Applicerad etnografi inom HCI skiljer sig alltså från 

applicerad etnografi inom antropologi och humanvetenskap (Hashizume & Kurosu, 2013).  

Contextual Inquiry är ett verktyg som interaktionsdesign även lånar från etnografin (Cooper, 

2007, s. 50-52). Denna form av datainsamling, när den är en del av en designprocess, 

innefattar följande steg: urval av informanter, kontextuell undersökning (exempelvis på 



9 
 

arbetsplatsen) genom intervjuer och observationer, återkoppling och avstämning kring 

insamlad data inom designteamet, extraktion av användarscenarior och/eller personor 

(Hashizume & Kurosu, 2013). Observation anses vara ett bra komplement till intervjuer, då 

en observation kan synliggöra det användare faktiskt gör och inte vad de beskriver att de gör. 

(Bell, 2006, s. 187-188). Det är att föredra att utföra observation innan intervjuerna, då det 

möjliggör att kunna referera och ställa klargörande frågor (Cooper, 2007, s. 57). Insamling av 

data i form av fältarbete anses vara en förutsättning för att ta del av användarnas dagliga 

aktiviteter (Hugh, Holtzblatt, & Baker, 2004).  

2.2.4	  Personor	  och	  scenarier	  

Tidigare studier i syfte för interaktionsdesign och användarcentrerad design har använt sig av 

personor och scenarier för att specificera och modellera krav (Lamberts, 2002) (Chamberail, 

Sharp, & Maiden, 2006). Efter datainsamling inleds utvecklandet av personor. En persona är 

en modell av användaren. En persona ska ge förståelse för en användares beteende, 

motivationer, och mål (Cooper, 2007, s. 77-88). I en granskande artikel av Grudin och Pruitt 

diskuteras användandet av personor i samband med produktutveckling. Några av fördelarna 

med användarmodellen som lyfts fram i artikeln är att personor: 

•  engagerar och anknyter väl till verkligheten, eftersom de grundas i fältarbete och kan 

användas i paricipatory design  

•  i kombination med scenarier i ett designarbete är ett mer kraftfullt verktyg än endast 

scenarior 

• utgör är en stödjande struktur under designarbetetsgång, eftersom man enkelt kan 

spåra tillbaka designbeslut som tas till konkreta egenskaper i den användarmodell 

som designteamet skapat 

• underlättar kommunikation och diskussion kring design (Grudin & Pruitt, 2002)     

Scenarier är likaså användbara i en användarcentrerad designprocess. De kompletterar 

personor i modellering av krav. Scenarier är användarberättelser som ska beskriva 

interaktionen mellan människa och ett tekniskt system eller produkt, samt hur användarens 

uppgifter varierar i olika situationer. De ger designern en konkret koppling mellan 

användarens mål och handling (Goodwin, 2009, s. 308-311). 
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2.2.5	  Vattenfallsmodellen	  vs	  Agil	  metod	  	  

Enligt vattenfallsmodellen ska kravspecifikationen vara fullständig och definitiv innan 

implementation påbörjas. Vattenfallsmodellen är i princip motsatsen till den 

användarcentrerade och agila arbetsmodellen. Arbetsprocessen är linjär, till skillnad från den 

agila metoden som är iterativ. Enligt en agil metod är kravspecifikationen inte statisk, utan 

snarare föränderlig över tid. Arbetet drivs framåt genom iterationer som kallas ”sprintar”. En 

sprint är begränsad till en del av implementationen. Man jobbar ofta i mindre interdisciplinära 

team, och har kontinuerliga möten och tät kommunikation (Goodwin, 2009, s. 558-560). För 

varje sprint implementeras och användarbarhetstestas en del av implementationen, och på så 

vis evaluerar och säkrar man designens användarbarhet under hela projektets gång istället för 

att endast utföra en evaluering i slutet av projektet (Sy, 2007). 

2.2.6	  Rapid	  Prototyping	  

En metod som använts inom UCD och utveckling av GUI är Rapid Prototyping (Holzinger, 

2004). Den innebär snabbt och effektivt prototyparbete i ett tidigt skede av ett designprojekt. 

Istället för att implementera en applikation eller ett system och sedan påbörja utvärdering och 

användarbarhetstestning, förespråkar metoden att ett prototyparbete utförs innan den slutliga 

implementeringen påbörjas. Med andra ord är det en agil metod, som betonar prototyparbete i 

ett tidigt skede av ett designprojekt (Hartson & Smith, 1989). 

Prototyparbetet blir ett undersökande verktyg som uppmuntrar både användarna och 

designteamet att reflektera över designval. Det har visat sig effektivisera designarbete genom 

att tidigt identifiera felaktiga designval, vilket i sin tur minskar risken för tidskrävande 

korrigering i implementationsfasen. I slutändan kan det följaktligen resultera i en snabbare 

leverans av en färdig produkt (Jones Stokes & Richey, 2000).   
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3.	  Metod	  

Designstudien har utförts enligt ramverket ISO 13407:s aktiviteter för användarcentrerad 

design. Studien inleddes med en utförlig planering. En användarstudie gav förståelse för 

användarna och deras arbetssätt, och resulterade i en specificering av kontext och 

användningsområden. Dataanalys och kravhantering resulterade sedan i en lista över 

funktionella krav. En designfas innefattade konceptutveckling, konceptvisualisering och 

prototyparbete som resulterade i konkreta, visualiserade designlösningar. Arbetet avslutades 

med en utvärdering av designlösningar genom en iterativ användarbarhetstestning av en hi fi-

prototyp. Genom att använda metoder inom interaktionsdesign som Contextual Inquiry, 

Participatory Design, personor och scenarier har en användarcentrerad arbetsprocess syftat 

till att skapa en prototyp som möter slutanvändarnas behov. I linje med tidigare designstudiers 

arbetsmodeller (Isabwe & Reichert, 2012) (Miller, 2005) (Lamberts, 2002) (Chamberail, 

Sharp, & Maiden, 2006), var den agila arbetsprocessen iterativ (Figur 3).  
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3.1	  Användarstudie	  	  

En kvalitativ användarstudie ämnade kartlägga de anställdas arbetsflöde och rutiner. 

Användarstudiens centrala frågeställningar var: 

- Hur arbetar personalen med föreställningar och konferenser i domteatern? 

- Hur interagerar personalen med dagens styrsystem?  

- Hur skiljer sig de olika användarna i sitt arbete som involverar domteaterns 

styrsystem? 

- Vilka funktioner behöver personalen ha tillgång till i det portabla styrsystemet?  

3.1.2	  Procedur	  	  

Enligt metoden Contextual Inquiry samlades data in genom fältarbete på användarnas 

arbetsplats (Hashizume & Kurosu, 2013) (Hugh, Holtzblatt, & Baker, 2004) 

Visualiseringscenter C. Genom datatriangulering; intervjuer i kombination med observationer, 

tillgodogjordes flera perspektiv kring de anställdas arbetsrutiner. Enligt riktlinjer för kvalitativ 

datainsamling i form av observation förbereddes ett observationsschema innan den första 

observationen (Bell, 2006, s. 187-188). Observationsschemat (Bilaga1) utformades baserat på 

Creswells (2013) rekommendationer, det vill säga att notera aktiviteter i kronologisk ordning, 

samt att ha en kolumn för deskriptiva anteckningar och en kolumn för reflektioner. (Creswell, 

2013, s. 169-171). För att en observation ska vara givande krävs goda förberedelser, därför 

utfördes en pilotobservation för att kunna revidera och förbättra observationsschemat. Sedan 

genomfördes fem strukturerade observationer; två observationer med centrets heltidsanställda 

och två observationer med timanställda guider vid filmvisningar. En konferens med två av 

centrets heltidsanställda observerades även.  

Efter den första observationen inleddes intervjuerna. En öppen intervjumall förbereddes 

grundat på Goodwins (2009) rekommendationer. Intervjumallen korrigerades sedan för att ta 

hänsyn till upptäckter från den första observationen. Intervjudeltagarna informerades om 

intervjuns upplägg och syfte, och ombads skriva under en medgivandeblankett (Bilaga 2). 

Intervjuernas längd varierade mellan en halvtimme och en timme.    
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3.1.2	  	  Deltagare	  

För att få en helhetlig förståelse för hur styrsystemet används beroende på användarens 

arbetsuppgifter intervjuades tre olika användare; heltidsanställd personal med varierande 

ansvarsområden, timanställda guider, och tekniker. Intervjudeltagarna valdes ut baserat på 

deras arbetsuppgifter på centret. Ett kriterie var att deras arbetsvecka innebar några timmars 

arbete i domteatern. Fyra timanställda guider, tre heltidsanställda, och två tekniker 

intervjuades.  

3.1.3	  	  Analys	  och	  kravhantering	  

Dataanlysen bestod av följande moment: transkribering av intervjuer, kodning och 

kategorisering av intervjumaterial och observationer, skapande av personor och scenarier, 

samt kravhantering. Det var även viktigt att få insikt i hur personalen upplevde det nuvarande 

styrsystemet, i och med att det portabla var tänkt att vara en förlängning av det.  

Intervjuerna transkriberades och analyserades, och kodades enligt riktlinjer för kvalitativ 

innehållsanalys (Patton, 2002). Goodwin (2009) beskriver hur analysen är både induktiv och 

deduktiv, eftersom syftet med intervjun var bestämt i förväg (Goodwin, 2009, s. 209). Liksom 

det klargjordes tidigare var användarstudiens syfte att besvara frågor kring användarnas 

arbetsrutiner och mål. Det kodade och kategoriserade intervjumaterialet, samt analys av 

observationerna, användes som underlag i skapandet av två personor (Bilaga 4). Enligt 

tillvägagångssättet som Goodwin (2009) beskriver för skapandet av personor kartlades 

användarnas beteende för att synliggöra mönster och kluster. Baserat på observationerna, 

intervjuerna och personorna formulerades därför scenarier (Bilaga 5) som beskrev 

användarnas handlingar i olika situationer. Scenarierna beskrev bland annat hur de anställda 

arbetade under en enkel eller interaktiv filmvisning, och en konferens. Personor och scenarier 

utgjorde en stödjande struktur under designprocessen. Tabellen på nästa sida (Figur 4) 

illustrerar hur scenarier användes för att extrahera krav. 
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Scenario-text Krav 
 
 
Anna sätter igång projektorerna, och 
medan hon väntar på att de ska värmas 
upp tänder hon ljuset i preshow-rummet 
för att hämta 3D-glasögonen.  

 
 

-‐ Tända upp i Preshow, 0% 25% 
50% 100% 

-‐ Öppna dörren till preshow-
rummet 

 
 
Sedan tänder hon upp i domteatern, och 
kör några förprogrammerade tester för 
att kontrollera att tekniken fungerar som 
den ska. 

 
-‐ Färgsätta domen 
-‐ Stänga av och på spotlights 
-‐ Tända sätesbelysning 

 
 

 
 
Sedan laddar Anna den filmen som ska 
spelas, och spelar även en liten del för att 
se att ljud och bild är synkat. 

 

-‐ Ladda film 
-‐ Pausa film 
-‐ Spola tillbaka film 
-‐ Återgå till film 

 
 

Anna demonstrerar, genom att tända upp 
längst bak i salongen, hur domen är 
konstruerad. Hon tänder även 
projektorerna genom att öppna shutters. 

 

-‐ Släcka i domen 
-‐ Tända upp bakom salongen 
-‐ Öppna shutters 
-‐ Stänga shutters 

Figur 4. Tabellen visar hur segment från scenarier kunde användas för att extrahera krav. 

En lista över funktionella krav kompletterades även successivt i samband med varje iteration, 

det vill säga återkoppling eller användarbarhetstestning med användarna. Dokumentationen 

utgjorde därigenom konkreta, textuella krav som sedan kunde användas som underlag vid 

vidare skissning och val av design.  

3.2	  	  	  	  	  	  	  Prototyparbete	  

Två olika gränssnitt skapades; ett mer avancerat för den heltidsanställda personalen, och ett 

enklare för den timanställda personalen. Liksom de anställdas inloggning kallas idag, det vill 

säga ”Advanced” och ”Host”, kommer likaså de två nya gränssnitten att benämnas med dessa 

två namn. Prototyparbetet följde Goodwins anvisningar för hur ett interaktionsramverk skapas 

(Goodwin, 2009, s. 426). Scenarier som skapades i och med dataanalysen användes för att, 
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steg för steg, skissa funktionella designlösningar som mötte användarnas kontextuella behov 

(Goodwin, 2009, s. 455-464). De funktionella kraven användes parallellt som underlag för att 

komplettera och säkra att det visualiserade ramverket mötte användarnas behov. De första 

pappersprototyperna skissades med penna och papper. Dessa skisser ritades sedan upp i 

programmet Adobe Photoshop, varpå en återkoppling kring dessa pappersprototyper utfördes 

med de två olika användargrupperna. Därefter skapades en high fidelity- prototyp i InVision, 

som sedan kunde användarbarhetstestas.   

3.2.1	  Konceptutveckling	  och	  skissning	  	  

Under datainsamlingen hade reflektioner kring koncept och design av gränssnitten även 

antecknats i en skrivbok. Under skissningen kompletterade dessa anteckningar kraven på 

konkreta funktioner från användarstudien. På så vis var konceptutveckling av de två 

gränssnitten en pågående process under hela projektets gång.  

3.3	  	  	  	  	  	  	  Användarbarhetstestning	  av	  hi	  fi-‐prototyp	  

Efter återkoppling med användarna skapades en interaktiv prototyp i verktyget InVision. 

Prototypen bestod av ett grafiskt gränssnitt som ritades upp i Adobe Photoshop. 

Interaktiviteten och möjligheten att navigera mellan olika menyer i prototypen simulerades 

med hjälp av InVision. Prototypen var anpassad till en iPhone 4:s skärmstorlek. 

Syftet med användarbarhetstestningen var att utvärdera applikationens flöde och navigering. 

Det vill säga att fokus låg vid applikationens funktionalitet och inte utseendet på det grafiska 

gränssnittet. Ett pilottest genomfördes först, som bekräftade att proceduren var lämplig. 

Antalet iterationer av användarbarhetstestning bestämdes inte i förväg, utan resultat från test 

som utfördes fick avgöra behovet av vidare testning. Tre till fem användarbarhetstester antas 

vara tillräckligt för att identifiera brister i användarbarhet. Flera iterativa testomgångar med 

färre testdeltagare har visat sig upptäcka flera fel i användarbarhet än färre testomgångar med 

flera testdeltagare per iteration (Turner, Lewis, & Nielsen, 2006, s. 3084-3088). Därför ansågs 

det lämpligt att planera in fyra tester med fyra olika användare, en för varje iteration. Fyra 

tester genomfördes på den första versionen av prototypen ”Host”. Fyra tester genomfördes 

likaså på den första versionen av den mer avancerade prototypen ”Advanced”. Sedan utfördes 

fyra tester på en andra version av prototypen ”Advanced”.  
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3.3.1	  Procedur	  

Testet genomfördes på en medtagen smarttelefon. Testdeltagaren ombads att skriva under en 

medgivandeblankett (Bilaga 3), varpå upplägget och studiens syfte förklarades. 

Testdeltagaren fick sedan instruktioner att utföra en sekvens av handlingar. Ordningen på 

handlingarna bestämdes i förväg utifrån ett scenarie, och var tänkt att efterlikna ett typiskt 

arbetspass. Tanken var även att det skulle ge en demonstration och uppfattning om 

applikationens flöde och navigering. Efter att testdeltagaren utfört sista handlingen ombads 

hen att dela med sig av sina tankar och reflektioner kring applikationen. Ett antal frågor om 

konkreta designval togs även upp av testledaren för att få insikt i hur deltagaren upplevde 

prototypen, funktionaliteten och användarbarheten.  

3.3.2	  Deltagare	  

Fyra timanställda guider användarbarhetstestade den första prototypen ”Host”. Tre av dem 

hade varit intervjudeltagare i användarstudien, en av dem hade inte deltagit i någon del av 

designprocessen tidigare. Tre av den heltidsanställda personalen som deltagit i 

användarstudien testade både den första och den andra versionen av prototypen ”Advanced”. 

En tekniker, som emellanåt assisterade under konferensevenemang, användarbarhetstestade 

även den första och andra versionen av prototypen ”Advanced”.   
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4.	  Resultat	  

Nedan redogörs resultat från användarstudien, första återkoppling med användarna, samt 

resultat från första och andra användarbarhetstestningen.  

4.1	  Resultat	  från	  användarstudien	  

Dataanalysen resulterade i personor och scenarier, vilka i sin tur användes för att identifiera 

funktionella krav. En lista över funktionella krav (Bilaga 4) för de timanställda guiderna och 

en något mer omfattande lista över funktionella krav för den heltidsanställda personalen 

skapades. Intervjuerna med teknikerna visade att de inte hade något behov av ett portabelt 

styrsystem, därför fattades ett beslut att fortsätta designstudien med fokus på de två andra 

användarna. Det var således, för att möta de olika användargrupperna, motiverat att utveckla 

två olika grafiska gränssnitt.   

Den heltidsanställda personalen hade mellan fyra och sex föreställningar i veckan. Den 

timanställda personalen hade ungefär två pass per månad, huvudsakligen på helger. Både den 

heltidsanställda och timanställda personalen använde främst styrsystemet för att initiera 

uppstart av filmer, justera ljud och ljus, samt kunna öppna och stänga dörrar. Användarstudien 

visade att personalen upplevde det nuvarande styrsystemet som enkelt att använda. De 

beskrev hur gränssnittets enkla symboler och färger gjorde det intuitivt. Att kunna använda 

skriptade knappar, som initierade flera handlingar samtidigt, var även något som 

uppskattades. Något som de saknade var möjligheten att ha mer publikkontakt genom att 

kunna tala inför sina besökare, och inte bakom dem. Detta bekräftade önskan att komplettera 

dagens styrsystem med ett portabelt styrsystem. 

Den heltidsanställda personalens arbetsrutiner varierade i större utsträckning än de 

timanställdas. De använde sig av olika knappar och funktioner i olika stor utsträckning, därför 

kunde man se ett behov av att gränssnittet behövde vara flexibelt för att användas på olika 

sätt. Det framgick även av att den heltidsanställda personalen fann det önskvärt att kunna 

lämna över det portabla styrsystemet till en extern presentatör vid exempelvis 

konferensevenemang. Detta överlämnande innebär dock att gränssnittet behöver kunna 

begränsas och skalas av på något vis. En lösning skulle kunna vara att skapa ett låst 

presentationsläge.   
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4.2	  Resultat	  från	  första	  återkopplingen	  med	  användarna	  

Återkoppling på de två pappersprototyperna samlades in genom ett möte med två timanställda 

guider, och ett möte med två av den heltidsanställda personalen. Först presenterades 

pappersprototypen, och resonemang kring koncept och designval diskuterades med 

användarna. Användarna uppmanades att fritt reflektera över skisserna på gränssnittet.  

Användarna blev därigenom inbjudna att delta i designprocessen, liksom metoden 

Participatory Design förespråkar (Grudin & Pruitt, 2002). De bilder som presenteras i 

följande stycke illustrerar de åtgärder och förändringar som gjordes i de första skisserna inför 

användarbarhetstestningen. Texten till höger om bilderna beskriver de funktionella åtgärderna 

som syftar till interaktionsdesignen. En del åtgärder syftade endast till förändringar i den 

grafiska representationen, och har därför valts att inte beskrivas mer ingående. 

4.2.1	  Åtgärder	  för	  ”Host”	  

Gränssnittet ”Host” hade fyra menyer; ”Main”, ”Play”, ”Lights”, och ”Doors”. Efter 

återkopplingen togs menyn ”Doors” bort. Nedan följer en redovisning av de krav som 

åtgärdades i menyn ”Main” (Figur 5): 

 

 

Åtgärder: 
 
En Play-knapp för att 
kunna spela filmer bör 
vara lättillgänglig, och 
därför finnas i 
huvudmenyn ”Main”.  
 
Play-knappen ska vara  
grå då en film inte är 
laddad.  
 
Scriptade knappar som 
initierar flera handlingar 
samtidigt (”Preshow 
Open”, ”Dome Open”, 
”Show Catwalk”) bör 
finnas i huvudmenyn 
”Main”. 
 
Styrning av sensoriskt 
dörrlås (”Sensor Lock”) 
bör vara placerad i 
huvudmenyn ”Main”. 
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Funktionella krav som åtgärdades i menyn ”Play” (Figur 6): 

 

Funktionella krav som åtgärdades i menyn ”Lights” (Figur 7): 

 

Åtgärder: 

 

 

Möjlighet att ladda en    
film ska finnas.  
 
 
Då en film inte är laddad   
är play-knappen grå.  

 

 

 
Åtgärder: 
 
Möjlighet att justera  
ljus i kontrollbåset  
(”Pilot Desk”) är inte 
nödvändig, då ljuset 
stängs av automatiskt i 
samband med uppstart  
av film. 
 
 
Genom att lägga till 
överlappande menyer  
(Dome/ Half Dome)  
för ljussättning av hela 
respektive halva domen 
kan det sparas utrymme  
på skärmen.  
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4.2.2	  Åtgärder	  för	  ”Advanced”	  

Gränssnittet ”Advanced” bestod av fyra menyer; ”Main”, ”Play”, ”Lights”, och ”Doors”.  En 

meny för ljud (”Sound”) lades till efter återkopplingen. Återkopplingen resulterade i följande 

funktionella krav och åtgärder för menyn ”Main”(Figur 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder: 
 
En Play-knapp för att 
kunna spela filmer  
bör vara lättillgänglig,  
och därför finnas i 
huvudmenyn ”Main”.  
 
 
Play-knappen ska  
vara grå då en film  
inte är laddad.  
 
 
Knappen ”Family Mode” 
ska flyttas till menyn 
”Play”. 
 
 
Det ska finnas möjlighet 
att hantera fyra 
mikrofoner  
(istället för en) i 
huvudmenyn ”Main”.  
 
 
Fyra färger (i vänstra 
hörnet) i huvudmenyn 
”Main” ska vara valbara. 
Det vill säga att 
användaren ska kunna 
välja vilka färger hen 
önskar att ha tillgängliga  
i menyn ”Main”.  
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Funktionella krav som åtgärdades i menyn ”Play” (Figur 9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder: 

Play-knappen ska 
vara grå då ingen 
film är laddad. 

 

”Family Mode” 
ska läggas till i 
menyn ”Play”. 
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Funktionella krav som åtgärdades i menyn ”Lights” (Figur 10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder: 

 

 

Det ska finnas  
möjlighet att enskilt  
justera ljusstyrka  
på de fyra spotlightsen. 
 

Genom att lägga till 
överlappande menyer    
(Dome/ Half Dome)  
för ljussättning av hela  
respektive halva domen  
kan det sparas utrymme  
på skärmen.  
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Funktionella krav som åtgärdades i menyn ”Doors” (Figur 10): 

 

Menyn ”Sound” som lades till efter återkopplingen (Figur 12): 

 

Åtgärder: 

 

 

Knappen ”Sensor Lock” 
ska läggas till i menyn 
”Doors”.  

 

Åtgärd: 
 
Det bör finnas möjlighet  
att skifta mellan  
olika ljudkällor  
(Local eller Floorbox).    
 

Ännu ett funktionellt behov som återkopplingen bekräftade 

var att det ska finnas möjlighet att växla mellan att ha 

tillgång till alla funktioner i ”Advanced” till att ha 

begränsad tillgång till funktioner i ett presentationsläge 

(Presentation Mode). Detta löstes genom att lägga till ett 

kugghjul i högra hörnet där användaren kunde välja 

Presentation Mode. 
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4.3	  Resultat	  från	  första	  användarbarhetstestningen	  

Följande funktionella krav och åtgärder identifierades för ”Host” efter första 

användarbarhetstestningen:  

• Menyn för dörrar ska tas bort 

• Knappen ”Dome Exit” ska tas bort från huvudmenyn ”Main” 

• En knapp för att kunna stänga av och på domteaterns fyra spotlights ska läggas till i 

huvudmenyn ”Main” 

• Att hålla in en knapp en längre stund ska initiera en pop-up med en text som beskriver 

de handlingar som knappen initierar   

Följande funktionella krav och åtgärder identifierades för ”Advanced”: 

• Reglage för mikrofonernas volym ska läggas till i menyn ”Sound” 

• Symbolen för att släcka ljuset på var och en av de fyra spotlightsen ska bytas ut i 

menyn ”Lights” 

• Två scriptade knappar ”End Show” och ”Show Close” ska läggas in i någon av 

menyerna. (Dessa används i slutet av filmvisningar för att enkelt kunna manövrera 

flera handlingar med en knapptryckning. De kombinerar bland annat ljussättning, och 

styrning av dörrar) 

• Knapparna ”Catwalk” och ”Seats” ska läggas till i menyn ”Lights” 

• De grafiska representationerna i menyn ”Lights” som syftar till att applicera ljus och 

färg i hela domen, respektive halva domen, bör förtydligas   

• Att hålla in en knapp en längre stund ska initiera en pop-up med en text som beskriver 

de handlingar som knappen initierar    

• Preferenser ska väljas då användaren går över till Presentation Mode. Det ska finnas 

möjlighet att välja vilka funktioner och knappar som finns tillgängliga i Presentation 

Mode  

• En knapp för Post Show-rummet ska läggas till i menyn ”Lights” 
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4.4	  Resultat	  från	  andra	  användarbarhetstestningen	  	  

Den första användarbarhetstestningen av ”Host” visade på att det inte fanns någon större brist 

i dess funktionalitet. Användarbarhetstestningen resulterade endast i fyra enkla åtgärder, 

därför bedömdes det inte finnas behov för att testa ”Host” en andra gång. Krav och åtgärder 

nedan syftar således endast till ”Advanced”.    

• Inkrement ska läggas till för att enklare kunna justera spotlightsens ljusstyrka och 

mikrofonernas volym 

• Uppstart av film (att trycka på knappen ”Play”) ska även innebära att mikrofonerna 

stängs av 
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5.	  Presentation	  av	  prototypen	  

Efter återkoppling och användarbarhetstestning kompletterade listan över krav på 

funktionalitet (Bilaga 5), och en reviderad version av prototypen skapades. Listan över 

funktionella krav för gränssnittet ”Host” minskade, medan listan över funktionella krav för 

gränssnittet ”Advanced” utökades. Detta som resultat av den iterativa metoden som bidrog till 

att listan över funktionella krav inte var statisk under designfasen, utan snarare möjlig att 

förändra och utveckla allt eftersom nya fynd upptäcktes.  

Två separata gränssnitt skapades utifrån de två olika typerna av användarna; timanställda 

guider och heltidsanställd personal. Prototypen består således av två gränssnitt med två 

separata inlogg som skiljer dem åt. 

5.1	  Gränssnittet	  ”Host”	  

Gränssnittet är mycket enkelt och tillhandahåller de mest centrala funktionerna för den 

timanställda guiden. Den är anpassad efter de föreställningar som de timanställda guiderna 

arbetar med på helgerna. Med gränssnittets funktionalitet kan de fysiskt röra sig fritt under 

första delen av föreställningen då de ställer i ordning domen, släpper in och välkomnar 

besökarna, och initierar uppstart av en film. I den senare delen av föreställningen, det vill säga 

när filmen avslutas och besökarna avlägsnar sig, finns inget behov av ett portabelt styrsystem 

då dörrarna och ljuset regleras automatiskt i samband med att filmen avslutas.  
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Menyerna ”Main”, ”Play”, och ”Lights” 

 

I huvudmenyn ”Main” (Figur 12a) finns de viktigaste och mest frekvent använda 

funktionerna som de timanställda guiderna behöver under sina filmvisningar. Färgen på den 

kvadratiska formen på knappen visar om handlingen eller scriptet är aktiverat eller ej. Tre 

scriptade knappar (”Preshow Open” , ”Dome Open”, och ”Show Catwalk”) finns tillgängliga i 

huvudmenyn. ”Preshow Open” och ”Dome Open” finns även i dagens stationära styrsystem. 

Scripten hanterar ljus, ljud och dörrar och används i samband med insläpp av besökare. En ny 

scriptad knapp, som däremot inte finns i dagens kontrollsystem, är knappen ”Show Catwalk”. 

När guiderna presenterar sig själv och domteatern brukar domteatern och hur den är 

konstruerad demonstreras genom att tända upp belysning bakom kontrollbåset. Knappen 

”Show Catwalk” släcker ner dombelysningen och sätesbelysningen, samt tänder upp bakom 

kontrollbåset. Då ser besökarna ser att domteatern är kvadratisk och inte kupolformad. I 

dagens kontrollsystem finns även denna funktionalitet, men användaren behöver initiera 

handlingarna manuellt var för sig.  

Om en film är laddad kan den startas upp i huvudmenyn. Om en film inte är laddad är play-

knappen grå, och om en film är laddad är play-knappen grön. Ett urval av färger finns 

tillgängliga (”Red”, ”Indigo”, ”Black”). Genom att klicka på knappen ”Set Dome Color” får 

användaren upp en färgpalett där hen kan välja mellan fler färger.  
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I menyn ”Play” (Figur 12b) kan användaren ladda och spela filmer. I menyn ”Lights”  

(Figur 12c) kan användaren, genom att grönmarkera ”Dome” eller ”Half Dome”, färgsätta 

hela domen eller halva domen. En vit omslutande linje indikerar att en färg är vald. I denna 

meny kan även belysningen i Preshow-rummet justeras. Det är ett mörklagt rum där besökare 

befinner sig innan en föreställning för att vänja ögonen vid mörker.  

5.2	  Gränssnittet	  ”Advanced”	  

Gränssnittet till den heltidsanställda personalen är flexibelt, och kan användas på olika sätt. 

Användaren kan välja mellan att använda scriptade funktioner eller manövrera styrsystemet 

mer manuellt med enskilda knappar och handlingar. Gränssnittet erbjuder även ett ”låst” 

Presentation Mode.   

Menyn ”Main” 

 

Liksom i gränssnittet ”Host” finns de viktigaste och mest frekvent använda funktionerna i 

huvudmenyn ”Main” (Figur 13a). Färg på den kvadratiska formen indikerar om scriptet eller 

handlingen är aktiverad. Till skillnad från ”Host” som har tre scriptade knappar, 

tillhandahåller ”Advanced” fyra scriptade knappar. Dessa är ”Preshow Open”, ”Dome Open”, 

”Show Catwalk”, och ”Dome Exit”. Knappen som hanterar dörrar, ”Dome Exit”, har lagts till 

då reglering av dörrar inte sker per automatik i samband med uppstart av filmer, liksom det 
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gör då användaren är inloggad som ”Host”. Det finns möjlighet att spela filmer från 

huvudmenyn, med förutsättningen att en film är laddad. Om en film är laddad är play-

knappen grön, och om den inte är laddad är play-knappen grå. Fyra färger finns att tillgå i 

huvudmenyn; ”Red”, ”Half Red”, ”Dark Red”, och ”Fade to Sunset”. Dessa färgval kan 

anpassas och bytas ut genom att trycka på Settings- kugghjulet längst upp till höger på 

skärmen. Genom att trycka på ”Set Color Buttons” (Figur 13b) kan användaren välja vilka 

färger hen har tillgängliga i huvudmenyn (Figur 13c).     

Presentation Mode 

Externa presentatörer, det vill säga 

talare vid olika företags- och 

konferensevenemang har behov av 

olika mycket funktionalitet. Olika 

företag har olika färger som de vill 

matcha med exempelvis deras 

företagslogga. Vissa har tre talare 

medan vissa bara har en, och så vidare. 

En möjlighet att välja preferenser och 

vilka funktioner som finns tillgängliga 

kan därför väljas beroende på behov för 

varje enskilt evenemang. Då 

användaren väljer Presentation Mode i 

Settings-menyn (Figur 13b) behöver 

antalet synliga mikrofoner, och dörrar 

väljas (Figur 14a). Om det ska finnas 

möjlighet att öppna och stänga 

projektorernas ”shutters”, samt om det 

ska finnas en play-knapp för att kunna 

starta en film behöver även väljas 

(Figur 14a). Antalet färger, och vilka 

färger som ska finnas tillgängliga ska 
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likaså väljas (Figur 14b). Användaren kommer sedan till ett ”låst” läge (Figur 14c), där 

inloggningsuppgifter behövs (Figur 14d) för att komma tillbaka till det kompletta gränssnittet 

”Advanced”.  

Menyn ”Play” 

	  

I menyn ”Play” kan användaren ladda och spela en film, ändra bildkälla, samt tillgå de 

scriptade knapparna ”Show End”, ”Show Close”, och ”Family Mode”. Om en film inte är 

laddad är en grön Load-knapp tillgänglig, och play-knappen är grå (Figur 15a). Om en film är 

laddad är load-knappen orange, och play-knappen grön (Figur 15b).  
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Menyn ”Lights” 

 

I första menyn för ”Lights” (Figur 16a) kan de enskilda spotlights regleras inkrementellt 

genom att använda plus- och minustecken. Genom att trycka på rubriken under respektive 

spotlight kan användaren snabbt och enkelt stänga av eller på ljuset. I figur 16 är exempelvis 

Spot 3 avslagen. En manuell knapp för att tända upp bakom kontrollbåset (”Catwalk”) har 

även lagts till, samt de tre vanligaste färgerna som används i samband med uppstart av en film 

(se längst ner till vänster i figur 16a). Genom att trycka på pilen till höger kommer användaren 

till andra menyn för ljussättning. Här kan ljus i kontrollbåset (Pilot Desk), Post Show-rummet 

(som besökarna passerar igenom efter en föreställning), och Preshow- rummet (där besökarna 

befinner sig innan en föreställning) regleras. Det finns även möjlighet att ljussätta halva eller 

hela domteatern, genom att grönmarkera ”Half Dome” eller ”Dome” (Figur 16b) och sedan 

välja en färg.  
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Menyerna ”Doors” och ” Sound" 

 

I menyn ”Doors” (Figur 18a) kan dörrar öppna och stängas enskilt. Dörrarnas sensorer kan 

även stängas av och på med hjälp av med en gemensam knapp ”Sensor Lock”.  

I menyn ”Sound” (Figur 18b) kan ljud för de enskilda mikrofonerna justeras inkrementellt 

med plus och minus-tecken. Genom att trycka på rubriken under respektive symbol kan 

användaren enkelt stänga på och av ljudet. Val av ljudkälla görs även i menyn ”Sound” 

(”Local” eller ”Floorbox Right/Left”).  
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6.	  Diskussion	  

6.1	  Diskussion	  kring	  metoder	  och	  tillvägagångssätt	  

Kvalitativa verktyg inom interaktionsdesign som Contextual Inquiry, Participatory Design, 

personor och scenarier, samt Rapid Prototyping kan bedömas ha bidragit till rik data, som 

kunnat bidra till utvecklandet av en designlösning som möter användarnas identifierade 

behov. Genom att använda flera verktyg parallellt kunde flera perspektiv kring användarnas 

arbetsrutiner tillgodogöras. Designprocessen var en pågående aktivitet under samtliga delar av 

arbetsprocessen. Textuella krav, personor och scenarier har utgjort en stödjande struktur under 

arbetets gång. Behovet av personor kan diskuteras, då det inte fanns behov av att använda 

dem som diskussionsunderlag i återkoppling med användare. De användes endast under den 

första skissningen av interaktionsramverket. Scenarierna som baserades på personorna var 

däremot av stor betydelse för den kontextuella anknytningen under skissningen. Det kan dock 

antas att det skulle vara möjligt att extrahera scenarierna från det transkriberade 

intervjumaterialet utan att först ha skapat personorna. 

Det agila och iterativa arbetssättet, enligt HCD och ramverket ISO 13407, fångade upp många 

funktionella krav som sannolikt skulle blivit förbisedda om arbetsmetoden använt sig av 

vattenfallsmodellen. Detta antagande är rimligt att göra då revidering och komplettering av de 

funktionella kraven var en fortgående process i samband med den agila metodens iterationer. 

Vattenfallsmodellen har inte ett iterativt arbetssätt i den mån som den agila arbetsmodellen, 

därför är det troligt att denna revidering inte skulle finnas i lika stor utsträckning om 

vattenfallsmodellen istället hade tillämpats. I och med att antalet iterationer och 

användarbarhetstester inte var möjligt att bestämma i förväg var det svårt att bedöma 

projektets tidsåtgång. Detta var ett orosmoment under projektets gång, men något som 

lyckades pareras genom att ha utrymme i tid för eventuella incidenter.  

Det visade sig i allra högsta grad vara fördelaktigt att ha en muntlig återkoppling kring 

föreslagna designval innan den interaktiva prototypen skapades, då det resulterade i flera 

åtgärder i vidare design av de två gränssnitten. Genom att inte presentera en komplett prototyp 

vid första återkopplingen fanns det även utrymme för användarna att komma med konkreta 

förslag på vidareutveckling. Användarna blev inte låsta vid en färdig design, och på så vis kan 

det antas blivit enklare att diskutera flera alternativa designval. Genom att aktivt involvera 

användarna i samband med återkoppling och användarbarhetstesning blev användarna en del 
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av designprocessen, liksom användarcentrerade metoder uppmuntrar till och framförallt 

metoden Participatory Design.  

Designstudien har utförts av en person, och inte ett tvärfunktionellt team som traditionell agil 

metod förespråkar. Då studien endast syftat till den första inledande fasen; prototyparbete, av 

ett större designarbete behöver det i detta fall nödvändigtvis inte vara en nackdel. Antalet 

användare av styrsystemet var begränsat, vilket likaså innebar en begränsad kontextuell 

nulägesanalys. Det bedömdes motsvara en arbetsbörda för en person snarare än för ett team. 

Arbetssättet innebar att flera användare aktivt involverades i samtliga iterativa faser av 

designprocessen, vilket är kärnan i den agila arbetsmodellen.     

6.2	  Diskussion	  kring	  designval	  

Designval som gjorts har huvudsakligen syftat till att optimera prototypens navigering och 

funktionalitet, vilket metoder inom interaktionsdesign likaså främst ämnar göra. Med andra 

ord, inom tidsramen för detta projekt, har inte optimering av den grafiska representationen 

varit möjlig. Ytterligare en begränsning gjordes under studiens gång, vilket innebar att 

prototypen endast skulle designas utifrån två olika användare istället för tre. Användarstudien 

ämnade kartlägga arbetsrutinerna för tekniker, timanställda guider, och heltidsanställd 

personal. Resultat från användarstudien visade dock att teknikerna inte hade behov av ett 

kompletterande portabelt styrsystem, då de behövde sitta i kontrollbåset medan de utförde 

sina arbetsuppgifter. Intervjuerna med teknikerna gav däremot ett relevant helhetsperspektiv 

på tekniken bakom domens styrsystem.  

Ett beslut att utveckla två gränssnitt istället för ett togs även baserat på resultat från 

användarstudien, då det visade sig att den timanställda och den heltidsanställda personalen 

hade olika arbetspass med olika arbetsrutiner i domteatern. En stor skillnad mellan de 

timanställda guiderna och den heltidsanställda personalen var att de timanställda inte hade 

behov av ett portabelt styrsystem efter att de initierat uppstart av en film. Detta på grund av att 

deras inlogg ”Host” till stor del är automatiserat i samband med uppstart och avslut av en 

filmvisning. Det kan även understrykas att det portabla styrsystemet inte heller är menat att 

ersätta dagens stationära styrsystem, utan det ska endast komplettera dagens styrsystem. Det 

gäller för de båda användarna och deras gränssnitt ”Host” och ”Advanced”.  
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De förändringar i listan över funktionella krav som gjorts under arbetets gång visar på värdet i 

Rapid Prototyping. Det vill säga att ett utförligt prototyparbete ger goda förutsättningar för en 

framtida lyckad implementation. Återkoppling med användare, och användarbarhetstestning 

resulterade i att funktionaliteten för gränssnittet ”Host” avgränsades, medan funktionaliteten 

för gränssnittet ”Advanced” utökades. Det framgår tydligt att nya behov hos användarna 

nödvändigtvis inte upptäcks med en gång. Genom att identifiera dessa behov iterativt, och i 

ett tidigt skede av utvecklingen av det portabla styrsystemet har senare misstag eller 

korrigeringar i implementationsfasen förhoppningsvis kunnat förebyggas.  

En bra grund, i form av en prototyp, har skapats inför framtida vidareutveckling och 

implementation. Den designlösning som studien resulterat i tyder på att användarcentrerade 

metoder inom HCI är tillämpbara i utvecklandet av en applikation till en domteaters 

styrsystem. Vidare forskning, som syftar till att undersöka hur en applikation kan utvecklas 

för att komplettera en domteaters styrsystem, kan fördelaktigt stärka denna tes som studien 

avsett att undersöka.  
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7.	  Sammanfattning	  	  

Genom ett grundligt utfört prototyparbete har funktionalitet konsekvent ifrågasatts, 

omvärderats och kompletterats. Detta har resulterat i en prototyp som utgör en bra grund inför 

framtida implementering. Studien har ämnat optimera interaktionsdesignen, och därför finns 

det behov av att vidare utvärdera och förbättra den grafiska designen. Designstudien har följt 

HCI:s användarcentrerade metoder. Listan över prototypens funktionalitet har förändrats och 

omformulerats under arbetets gång, vilket bekräftar behovet av iterationer och en 

användarcentrerad metod vid utveckling av en applikation. Utvärdering och resultat tyder på 

att agila metoder inom HCI och interaktionsdesign är lämpliga för utvecklandet av en 

prototyp av en applikation på en smarttelefon. Likaså kan det konstateras att dessa metoder är 

lämpliga i syfte att identifiera den funktionalitet som en prototyp för en applikation bör 

tillhandahålla i avseende att agera förlängning av en domteaters styrsystem.  
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Bilagor	  

Bilaga	  1:	  Observationsschema	  

Föreställning: 

Personal: 

Datum och tid: 

 

Typ av 

procedur 

Beskrivning Reflektion 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Övrigt: 
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Bilaga	  2:	  Medgivandeblankett,	  intervju	  

Linköpings universitet  
Kandidatuppsats 
Isabelle Månsson, isama166@student.liu.se 
 

Medgivande av användande av inspelning där jag medverkat 

En intervju kommer att spelas in och utgöra en del av datainsamlingen för en användarstudie. 
Inspelningen kommer att transkiberas och analyseras i syfte att kartlägga ditt arbetsflöde som 
guide/tekniker på Visualiseringscenter C i Norrköping. Studien är en del av ett kandidatarbete 
på det Kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings Universitet. Rapporten där 
studiens resultat kommer att presenteras sparas i minst fem år, och kan komma att användas i 
framtida forskning. Inga namn kommer att sparas eller finnas i rapporten. 
 

 

Jag ger mitt samtycke till att den ljudinspelning som gjordes av mig den 

___________________________________ används som data till den kandidatuppsats som 

nämndes ovan. 

 

 

Ort och datum __________________________________ 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande, telefonnummer  
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Bilaga	  3:	  Medgivandeblankett,	  användarbarhetstest	  	  

Linköpings universitet  
Kandidatuppsats 
Isabelle Månsson, isama166@student.liu.se 
 

Medgivande av användarbarhetstestning 

Du kommer att genomföra en användarbarhetstestning av en app-prototyp på en smarttelefon. 
Den interaktiva prototypens syfte är att styra den domteater som du arbetar med på 
Visualiseringscenter C i Norrköping. Testet ämnar att samla in både positiv och negativ 
feedback kring prototypens funktionalitet. Som deltagare i testet kommer du att utföra några 
enkla uppgifter, samt svara på ett par utvärderande frågor. Testet är en del av ett 
kandidatarbete på det Kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings Universitet. 
Rapporten där studiens resultat kommer att presenteras sparas i minst fem år, och kan komma att 
användas i framtida forskning. Inga namn kommer att sparas eller finnas i rapporten. 
 

 

Genom att skriva under denna medgivandeblankett ger jag mitt samtycke till 
användarbarhetstestning av prototypen som förklarades ovan. Jag ger även mitt samtycke till 
att testets resultat kan användas som data till den kandidatuppsats som nämndes ovan. 
 
 

Ort och datum __________________________________ 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande, telefonnummer  
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Bilaga	  4:	  Personor	  

Persona 1 

Anna, den timanställda studenten 

Anna är en 22-årig student som bor och studerar i Norrköping. Vid sidan av sina studier 

arbetar hon som timanställd på Visualiseringscenter C. Hon har ungefär 3-4 arbetspass i 

månaden, vilket innebär 6-8 filmvisningar. Det Anna tycker är roligast med sitt arbete är 

motet med människor i de olika åldersspannen. Det är roligt att hålla visningar vid barnkalas, 

och se barnens reaktioner på de olika effekterna som kan skapas i domteatern.  

Som timanställd är hennes arbetsuppgifter att ta emot besökare i receptionen, se över 

utställningarna, hålla korta introduktioner vid visualiseringsborden, hålla guidade turer i 

centret, starta upp tekniken i domteatern, samt spela upp filmer i domteatern. Annas 

arbetsrutiner vid filmvisning varierar inte mycket, vilket hon uppskattar. Innan de flesta 

filmerna välkomnar hon besökarna och håller en muntlig presentation från kontrollbåset. 

Kontrollbåset är beläget längst upp i domteatern, vilket innebär att hon befinner sig bakom 

publiken när hon talar. Anna skulle önskat att hon kunde stå framför dem istället och få mer 

publikkontakt, eftersom det känns lite märkligt att tala till deras ryggar.  

För att bland annat justera ljus, öppna eller stänga dörrar, och spela en film använder Anna 

inlogget ”Host” i domteaterns styrsystem. Den tillhandahåller skriptade funktioner, vilket 

innebär att en knapptryckning initierar flera handlingar. Det underlättar väldigt mycket för 

Anna, då det effektiviserar och gör att det blir svårare att göra fel. De funktioner som hon 

använder mest är de som hanterar ljussättning och dörrarna.  

Mål: 

-‐ Att ge besökarna en upplevelse 
-‐ Att kunna styra ljus och dörrar utan att behöva springa upp till kontrollbåset 
-‐ Att ha mer publikkontakt 
-‐ Att fortsätta arbeta med ett enkelt styrsystem 
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Persona 2 

Ruben, projektledare på Visualiseringscenter 

Ruben har arbetat som projektledare på Visualiseringscenter C sedan det startades för ungefär 

tre år sedan. Som heltidsanställd på centret är hans huvudsakliga uppgift att planera och 

genomföra konferenser och specialvisningar. Han tar emot bokningar, kommunicerar med 

kunden om innehåll, skapar presentationer, och ser över behov av personal. Han kör även 

vanliga filmvisningar, liksom de som de timanställda kör på helgerna. I tillägg håller han även 

så kallade ”Cosmos-föreställningar” som är interaktiva och kräver två personer för att 

genomföra. I snitt ser Ruben att han arbetar 3-16 timmar i domteatern. Det som han 

uppskattar mest i sitt arbete är mötet med människor med så varierande arbete och 

sysselsättning. Det är roligt att ge besökare en upplevelse, och även se hur de tar emot den. 

Han tycker även att det är viktigt med publikkontakt, vilket han upplever något begränsat idag 

då styrsystemet är stationärt. Då han arbetar i domteatern använder han mest inlogget 

”Advanced”, men ibland även ”Host”. Han uppskattar de skriptade genvägarna i ”Host”, men 

behöver även rörligheten som ”Advanced” möjliggör. Ruben tycker att styrsystemet idag är 

enkelt och bra, det som kan vara klurigt vid till exempel en konferens är att hålla ordning på 

de olika momenten. Det som kräver koncentration är att utföra de olika handlingarna i rätt 

ordning. Det vill säga navigeringen i styrsystemet. När han arbetar med konferensevenemang 

är det viktigt att enkelt kunna skifta mellan olika kluster och datorer för att kunna projicera 

ljus och bild ifrån exempelvis Visualiseringscenters filmspelare och presentatörens bärbara 

dator. Ett portabelt styrsystem skulle i hans ögon komplettera dagens system, och även 

möjliggöra en extern presentatör att styra sin presentation utan att behöva sätta sig in i all 

funktionalitet som finns i kontrollbåset.  

Mål 

-‐ Att ge besökarna en upplevelse 
-‐ Att kunna styra ljus och dörrar utan att behöva springa upp till kontrollbåset 
-‐ Att med hjälp av styrsystemet kunna skifta mellan olika kluster 
-‐ Att kunna ”lämna över” delar av styrsystemets funktioner till en extern presentatör 
-‐ Att kunna navigera styrsystemet på ett effektivt sätt 
-‐ Att kunna ha möjlighet att både använda skriptade och icke-skriptade funktioner 
-‐ Att ha mer publikkontakt 
-‐ Att fortsätta arbeta med ett enkelt styrsystem 
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Bilaga	  5:	  Scenarier	  

Scenario 1, Anna /Ruben- En tidig filmföreställning i 3D med intro 

Det är lördag och Anna ska ha sin första filmföreställning klockan 09.00. Den heter 

”Rymdresan” och är en film i 3D. Efter att ha startat datorerna i receptionen kollar hon 

igenom utställningarna på de olika planen, och går sedan upp till domteatern. Hon drar sitt 

kort vid dörren, och går upp i kontrollbåset. Anna sätter igång projektorerna, och medan hon 

väntar på att de ska värmas upp tänder hon ljuset i preshow-rummet för att hämta 3D-

glasögonen. Sedan tänder hon upp i domteatern, och kör några förprogrammerade tester för 

att kontrollera att tekniken fungerar som den ska. Sedan laddar Anna den filmen som ska 

spelas, och spelar även en liten del för att se att ljud och bild är synkat. Hon låter besökarna 

vänja sig till ljuset i preshow-rummet en stund innan hon släpper in dem i domen.  Sedan går 

hon ner för att kontrollera biljetter och visa besökarna var de finner glasögonen. Hon stänger 

dörren till domen innan hon presenterar sig kort och hälsar besökarna välkomna. Anna 

demonstrerar, genom att tända upp längst bak i salongen, hur domen är konstruerad. Hon 

tänder även projektorerna genom att öppna shutters. Domteatern är egentligen inte 

kupolformad som den upplevs först, utan det är en fyrkantig lokal. När hon trycker på ”Play” 

dimmas ljuset i domen. En gång under filmen behöver hon tända kontrollbåset. Under filmen 

sitter Anna och putsar 3D-glasögon för nästa föreställning. I samband med eftertexterna 

dimmas ljuset sedan upp automatiskt, ljusen tänds vid sätena, och dörrarna utåt öppnas 

automatiskt. Efter att ha tackat besökarna går hon upp till kontrollbåset och stänger av 

projektorerna, eftersom hon vet att det bara är en föreställning som har tillräckligt många 

besökare. Hon stänger alla dörrar, loggar ut, och går sedan ut för att hålla en guidad tur.    

Scenario 2, Anna/Ruben - En filmföreställning i 2D efter lunch, strul med dörrar 

Efter lunch har Anna en föreställning. Det är söndag och många besökare är barnfamiljer. 2D-

filmen ”Under Ytan” ska spelas, alltså behöver hon inte ställa fram glasögon. Hon har redan 

haft en föreställning tidigare under dagen så hon kör inte alla tester, eftersom hon gjorde det 

tidigare på morgonen. Från kontrollbåset öppnar hon dörrarna till preshow-rummet för att låta 

besökarna vänja ögonen. Sedan öppnar hon dörren in till domen, och välkomnar besökarna 

samt tar emot biljetter. Hon pratar i en mikrofon då hon presenterar sig själv, filmen, och visar 

hur domen ser ut genom att tända upp där bak. Ett barn frågar om det är möjligt att ändra ljus i 

domteatern, och hon ändrar färg till blått i hela domen. Sedan trycker hon direkt på play, 
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eftersom hon laddade filmen innan hon gick ifrån domen imorse.  När filmen är slut tänds 

domteatern sakta upp, och besökarna börjar röra sig mot utgångarna. Dörrarna verkar dock 

inte vara öppna, så Anna får manuellt öppna dörrarna med styrsystemets oskriptade knappar. 

När alla besökare lämnat domteatern stänger hon alla dörrar, och loggar ut. Hon lämnar 

projektorerna på, eftersom det ska vara en till föreställning om någon timme.  

Scenario 3, Ruben - Konferens med skiften mellan Powerpoint-presentation och film 

Rubin är den första på plats. Han har en halvtimme på sig innan konferensgruppen från 

företaget kommer. Då ska han hinna ställa i ordning bord och stolar på scenen, koppla in 

presentatörens datorn i golvbrunnen, och sen välja rätt konfigurationer och presentationsläge 

genom styrsystemet i kontrollbåset. Ruben ställer även in den belysning som kunden önskat, 

och ser till att mikrofonerna funkar som de ska. Han tänder upp i preshow-rummet och öppnar 

både dörrarna till preshow-rummet och själva domteatern. Konferensgästerna minglar lite 

innan de tar plats i salongen. Sedan börjar den första talaren. Talaren kan själv ändra 

powerpoint-slides med hjälp av datorn som står på scenen. Ruben justerar ljuset lite eftersom 

powerpointen är så ljus. När det är dags för bensträckare tänder och öppnar Ruben till 

preshow-rummet och justerar ljuset i domteatern. Han går ned till talarna på scenen för att 

kontrollera att allting känns okej. De säger att de skulle behöva justera volymen på 

mikrofonen något, och han testar att sänka ljudet lite. Efter bensträckaren behöver Ruben 

skifta kluster från Alfa till Delta, då han ska köra en filmvisning. Han startar filmen. Han 

tycker dock att eftertexterna är något långa så han förkortar dem genom att använda en 

applikation i en av datorerna i kontrollbåset. Det innebär att han manuellt sedan behöver 

dimma upp ljuset, tända ljus vid sätena och så vidare. Efter konferensen stänger han av 

projektorerna, stänger alla dörrar, och loggar ut.   
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Scenario 4, Ruben – Enkel presentation  

En VD på ett företag ska hålla en kort presentation med en enkel Powerpoint och en 

filmvisning. Efter att Ruben har kopplat in datorn i golvbrunnen, och valt rätt 

presentationsläge vill Rubin låta presentatören sköta styrningen av domteatern själv. Det är 

inte så många funktioner som skulle behöva vara tillgängliga. Desto färre knappar, desto 

mindre skrämmande är tekniken för en som inte är en van användare. VD:n förklarar att han 

bara vill kunna sätta på filmen, ändra volymen på sin mikrofon, och styra vissa färgval. Ruben 

visar honom presentationsläget som han har redigerat utifrån hans önskningar. Efter 

presentationen stänger Rubin av projektorerna, stänger alla dörrar, och loggar ut. 
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Bilaga	  6:	  Lista	  över	  funktionella	  krav	  1	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAV HOST 

• Logga in/ Logga ut 
• Sätta på/ Stänga av projektorer 
• Öppna och stänga projektorernas 

”shutters” 
• Se status för de 6 projektorerna 
• Justera ljus i Preshow (0%, 25%, 50%, 

75%, 100%) 
• Justera ljus i domen; 

-‐ 4X Spotlights 
-‐ Led-ljus (som bestämmer 

domteaterns färgsättning) 
• Justera ljus i lobbyn 
• Tända och släcka sätesbelysning 
• Tända upp bakom – ”Catwalk” 
• Tända och släcka ljus i 

kontrollbåset/Pilot Desk (25%, 50%) 
• Ladda film 
• Spela film 
• Pausa film 
• Spola tillbaka film 
• Återgå till film 
• Hantera dörrar enskilt 

-‐ Preshow 
-‐ Dome Entrance 
-‐ Dome Exit 

• Använda automatiserande skript 
-‐ Family Mode  
-‐ PreShow Open 
-‐ Dome Open  

• Sätta på/Stänga av dörrarnas sensorer  
• Säkra systemet – Emergency Stop 

 

KRAV ADVANCED 

• Logga in/ Logga ut 
• Sätta på/ Stänga av projektorer 
• Öppna och stänga projektorernas ”shutters” 
• Se status på de 6 projektorerna 
• Justera ljus i Preshow (0%, 25%, 50%, 75%, 

100%) 
• Justera ljus i domen; 

-‐ 4X Spotlights 
-‐ Led-ljus (som bestämmer 

domteaterns färgsättning) 
• Justera ljus i lobbyn 
• Tända och släcka sätesbelysning 
• Tända upp bakom – ”Catwalk” 
• Tända och släcka ljus i kontrollbåset/Pilot Desk 

(25%, 50%) 
• Ladda film 
• Spela film 
• Pausa film 
• Spola tillbaka film 
• Återgå till film 
• Hantera dörrar enskilt 

-‐ Preshow 
-‐ Dome Entrance 
-‐ Dome Exit 

• Använda automatiserande skript 
-‐ Family Mode  
-‐ PreShow Open 
-‐ Dome Open  
-‐ Fade to Sunset 

• Sätta på/Stänga av dörrarnas sensorer  
• Säkra systemet – Emergency Stop 
• Skifta kluster 

-‐ Alfa 
-‐ Delta 
-‐ Beta 
-‐ Uniview 
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Bilaga	  7:	  Lista	  över	  funktionella	  krav	  2	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAV HOST 

• Logga in/ Logga ut 
• Sätta på/ Stänga av projektorer 
• Öppna och stänga projektorernas 

”shutters” 
• Justera ljus i Preshow (0%, 25%, 50%, 

75%, 100%) 
• Justera ljus i domen; 

-‐ 4X Spotlights 
-‐ Sätta på och av samtliga 

spotlights med en knapp 
-‐ Led-ljus (som bestämmer 

domteaterns färgsättning) 
-‐ Kunna välja mellan att 

färgsätta hela eller halva 
domen 

• Justera ljus i lobbyn 
• Tända och släcka sätesbelysning 
• Tända upp bakom med script – ”Show 

Catwalk” 
• Ladda film 
• Spela film 
• Pausa film 
• Spola tillbaka film 
• Återgå till film 
• Använda automatiserande skript 

-‐ Family Mode  
-‐ PreShow Open 
-‐ Dome Open  

• Sätta på/Stänga av dörrarnas sensorer  
• Säkra systemet – Emergency Stop 
• Att hålla in en knapp en längre stund ska 

initiera en pop-up med en text som 
beskriver de handlingar som knappen 
initierar    
 

 

KRAV ADVANCED 

• Logga in/ Logga ut 
• Sätta på/ Stänga av projektorer 
• Öppna och stänga projektorernas ”shutters” 
• Justera ljus i Preshow (0%, 25%, 50%, 75%, 

100%) 
• Justera ljus i domen; 

-‐ 4X Spotlights 
-‐ Kunna justera ljus inkrementellt  
-‐ Led-ljus (som bestämmer 

domteaterns färgsättning) 
-‐ Kunna välja mellan att färgsätta hela 

eller halva domen 
-‐ Kunna välja vilka fyra färger som 

finns tillgängliga i huvudmenyn 
• Justera ljus i lobbyn 
• Tända och släcka sätesbelysning 
• Tända upp bakom – ”Catwalk” 
• Tända upp bakom med script – ”Show Catwalk” 
• Tända och släcka ljus i kontrollbåset/Pilot Desk 

(25%, 50%) 
• Ladda film 
• Spela film 
• Pausa film 
• Spola tillbaka film 
• Återgå till film 
• Hantera dörrar enskilt 

-‐ Preshow 
-‐ Dome Entrance 
-‐ Dome Exit 

• Använda automatiserande skript 
-‐ Family Mode  
-‐ PreShow Open 
-‐ Dome Open  
-‐ Fade to Sunset 
-‐ Show End 
-‐ Show Close 

• Sätta på/Stänga av dörrarnas sensorer  
• Säkra systemet – Emergency Stop 
• Skifta kluster 

-‐ Alfa 
-‐ Delta 
-‐ Beta 
-‐ Uniview 

• Presentation Mode – kunna lämna över ett ”låst” 
styrsystem till extern presentatör 

• Kunna välja vilka funktioner som finns 
tillgängliga i Presentation Mode 

• Att hålla in en knapp en längre stund ska initiera 
en pop-up med en text som beskriver de 
handlingar som knappen initierar    
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Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre 

tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 

kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 

undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 

tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 

garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 

som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 

dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 

kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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© Isabelle Månsson 


