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Abstract. In this paper Iʼve examined the experience of mobile, site specific and interactive 
film. Iʼve studied research from the fields of pervasive gaming, ubiquitous computing, 
interactive film and mobile film. 

 Iʼve also done a casestudy of a film that was mobile, site specific and interactive. In this 
paper I will suggest a new term, pervasive film, by which I mean film that is mobile, site 
specific and interactive.  Pervasive film will be a pervasive experience by spreading out and 
expanding from the screen to the world outside. 

 I concluded that place, packaging, interaction and technology affect the experience in 
different ways. By using these elements in a conscious way itʼs possible to identify important 
factors that make a difference for the experience of what I would like to call pervasive film. 

 
INLEDNING 
 
Den snabba teknologiska utvecklingen har lett till att många nya medier har skapats. I 
dag kan vi se film på mobiltelefoner och andra artefakter. Det har skapats oändligt 
många nya situationer och sammanhang där vi kan se film. En biograffilm är skapad 
för att visas på stor duk, i en mörk och ljudisolerad biosalong. Den har alla 
förutsättningar för att ge sin publik en fantastisk och immersiv upplevelse. När TV:n 
kom gjordes anpassningar för TV-formatet, dels för att passa den mindre bildskärmen 
men även för att passas in i ett nytt socialt sammanhang, hemmet. Nu, när vi kan se 
film på små mobila enheter, behöver vi ta reda på hur man bäst skapar film som 
passar att ses på olika platser, i olika sammanhang. Det finns också en möjlighet att 
använda dagens teknik till att knyta filmer till vissa platser, att designa dom för en 
specifik plats och ett specifikt sammanhang. Filmen kan då vara mobil, platsberoende 
och interaktiv. Jag föreslår att kalla detta för pervasive film. Med pervasive film avses 
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film som inkluderar platsen i sin design, använder sig av platsens inneboende 
betydelser, och som kan skänka ny innebörd till platsen. Filmen är pervasive då den 
sprider ut sig utanför den begränsade bildskärmen, och gör avtryck på många olika 
sätt, genom flera olika medier, och på så sätt tänjer på gränsen mellan verklighet och 
fiktion. Pervasive film är en interaktiv upplevelse, som med fördel lämnar utrymme 
för personlig tolkning. Det ska vara en upplevelse som i sin helhet gör att 
verkligheten omkring inte stör filmupplevelsen, utan tillför något till den.  

Relevant forskning för pervasive film är pervasive gaming, ubiquitous computing, 
interaktiv film och mobil film. Då det inte finns några projekt som kallar sig 
pervasive film, har jag gjort en fallstudie av ett media-konstprojekt, The Third 
Woman- Vienna Underground. Det är ett konstprojekt där en interaktiv, 
platsberoende mobil film var en del av huvudupplevelsen. I Wien genomfördes två 
olika tester av projektet, som då fortfarande var under utveckling. Filmen 
presenterades på två olika platser, i en sluten workshop, och på en offentlig plats, 
Karlsplatz. På Karlsplatz var filmen effektivt kopplad till platsen, till exempel genom 
att både filmen och dess förlaga The Third Man, var filmade på samma plats. Även 
andra teman i filmen refererade metaforiskt till platsen, som migration, underjord och 
biologisk terrorism. Man integrerade platsen med filmen genom att låta filmscenerna 
sprida ut sig på Karlsplatz via semacode-skyltar, vilka genererade filmklipp till 
mobiltelefoner. Man hade också olika sorters performance, eller kringupplevelser, 
som var kopplade tematiskt till filmen.  
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att identifiera problem och möjligheter vid design av 
platsberoende interaktiv mobil film, vilket jag föreslår att kalla för pervasive film.    
Det är också att mitt syfte att studera upplevelsen av interaktionen med ett exempel 
på en pervasive film1.  

- Hur upplever en användare interaktionen med en pervasive film? 
- Vilka designfaktorer kan identifieras som särskilt viktiga vid utformningen av 

pervasive film applikationer? 
 

BAKGRUND  
 

                                                
1  Filmen jag kommer studera är en del av ett stort media konstprojekt. Den är mobil, platsberoende 
och interaktiv. Jag studerar den ur mitt perspektiv, som en pervasive film, men filmskaparna har inte 
någonstans sagt att den är en sådan.  
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För att ringa in området för det jag kallar pervasive film, använder jag mig av 
forskning från fälten ubiquitous computing, pervasive gaming, interaktiv film och 
mobil film. Dessa fält flyter in i varandra, och det är i det gemensamma området man 
kan hitta pervasive film.  
 
Ubiquitous Computing  
 
Mark Weisers vision om ubiquitous computing (Weiser, 1991), i fortsättningen kallad 
ubicomp, har öppnat upp för forskning inom Mobile Computing och Contextaware 
Computing (Wennersten, 2007). Man har intresserat sig för hur ett mobilt 
datoranvändande skiljer sig från ett stationärt (Barnard et al, 2007), samt hur man kan 
skapa förutsättningar för ett datoranvändande som kan läsa av sina miljöer och 
anpassa sig därefter (Henricksen, 2006). Man vill uppnå seamless design, göra det 
omärkbart för användaren då denne rör sig i olika miljöer och sammanhang. 
Sammanhang, eller kontext, kan beskrivas som något som kan inkludera ljus, 
ljudnivå, nätverks uppkoppling, kommunikations kostnader, bredbandskapacitet, och 
den sociala situationen, (Schilit et al, 1994).  
 
Pervasive Games 
 
Det finns flera definitioner av pervasive games, (Nieuwdorp, 2007). Slår man upp 
den svenska översättningen av ordet pervasive står det genomsyrande, 
genomträngande och präglande. En beskrivning av genren är att den utspelar sig i 
den ”vanliga verkligheten”, till exempel ute på offentliga platser, och ofta inkluderar 
digitala teknologier (Broll et al., 2006), (Bichard och Waern, 2008). Montola 
definierar genren så här: ”Pervasive game is a game that has one or more salient features that 
expand the contractual magic of play socially, spatially or temporally.” (Montola, 2005).  
Det är utvecklingen av ubicomp teknologin som bidragit till nya möjligheter för 
speldesign. I början av utvecklingen av ubicomp för spel, stod teknologin ofta i 
centrum. Nu har själva spelupplevelsen fått mer uppmärksamhet och försöker 
integrera verklighetens fysiska och sociala aspekter med de virtuella. Detta har 
resulterat i spelgenren pervasive gaming (Peitz, et al, 2007). Pervasive gaming 
innehåller ett stort antal subgenerar (Magerkurth et al, 2005), (Kampmann, 2005), 
och typiskt för dom är att de blandar den teknologiska delen med analoga media, som 
papperslappar, kartor och löpsedlar. Dessutom är det vanligt med en del fysiska 
aktiviteter, som skattjakter eller performance (Davies, 2007).  Man vill blanda dessa 
världar med varandra för att på så sätt sudda ut gränsen mellan dem.  
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Med plats avses inte bara den fysiska platsen utan också dess historia, både 
kollektiv sådan och subjektiv samt folkliv, infrastruktur och andra aktiviteter. Det går 
att i designen av upplevelsen tematiskt knyta an till platsen, undersöka fler betydelser 
av den, och låta den bli en del av upplevelsen.   

Användningen av platsen som media i pervasive games, kan den få en stor 
påverkan på vårt förhållande till platsen, eftersom vi då är med och skapar en delad 
verklighet (Davies, 2007).  

Inom speldesign har man använt sig av Huizingas begrepp den magiska cirkeln, 
för att beskriva det avgränsade utrymmet för spel (Salen & Zimmermann, 2004). 
Davies anser att pervasive games utmanar denna magiska cirkel då spelaren inte 
riktigt vet var gränsen går mellan spel och verklighet. De rumsliga och tidsliga 
gränserna löses upp (Davies, 2007). Även Montola menar att pervasive games 
utforskar gränsen av den magiska cirkeln genom att socialt, spatialt och temporärt 
sträcka sig utanför den fördefinierade spelplatsen (Montola, 2005).  
 I subgenren alternate reality games4 har man troligen gått allra längst med 
utsuddning av spelgränsen, då de deklarerar att de inte är spel. This-is-not-a-game är 
en estetik som man använder där i syfte att göra spelandet ännu mer immersivt, ännu 
mer ”på riktigt”. Det finns inga offentliga spelregler, istället sänds olika meddelanden 
och ledtrådar ut i olika medier.   
 Pervasive games påverkar och påverkas av platsen på samma gång, de kan öppna 
upp för att förändra karaktären på och förhållandet till platser, (Gentes et al, 2008), 
(Cao et al, 2008). Då pervasive games spelas i vardagen integreras de lätt i vardagliga 
aktiviteter och lockar till utforskning av platser (Bell et al, 2006). 
 
Wetzel et al. har utformat följande guidelines som är relevanta för denna artikel 
(2008)  

1. Designa upplevelsen först, välj sen relevant teknologi. Huvudpoängen bör inte 
vara att testa ny teknik, tekniken är till för att möjliggöra upplevelsen.  

2. Välj teknologi som passar in i spelets tema. 
3. Använd inte bara digital teknologi, utan även andra fysiska och analoga 

föremål och medier.  
4. Använd den befintliga omgivningen, låt den tillföra spelet något.  
5. Använd olika sociala inslag, så som på plats skådespelare att interagera med. 

Detta medför att det blir en mer social upplevelse, vilket tillför ytterligare ett 
lager till helheten. Det blir också mer spännande då osäkerheten om vilka som 
tillhör spelet eller inte ökar. 

                                                
4  Kallas även Immersive games. 
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6.  Vänd tekniska svagheter till styrkor genom så kallad seamful design5.  
7. Skapa meningsfullt innehåll.  
 

Interaktiv Film 
 
Med interaktiv film menar jag filmer som från sin grund har producerats för att skapa 
olika valmöjligheter och utkomster för användaren. Det är också den sortens 
interaktiva filmer som Lunenfeld avser när han kallar han den interaktiva filmen ett 
misslyckande (Lunenfeld, s377-390, 2004). Hans främsta argument är frånvaron av 
framgångsfulla interaktiva filmer, men han sticker också hål på ett flertal argument 
som lanserats av den interaktiva filmens anhängare och forskare. I stort sett 
ifrågasätter Lunenfeld hur spännande det är att zooma in på något föremål, eller att se 
en annan version än personen bredvid, och hur långt räcker denna nya tekniska 
egenskap för att göra helheten intressant (Lunenfeld, s377-390, 2004). Murray å 
andra sidan, ser det digitala mediet som en helt ny scen som väntar på att få sin rätta 
narrativa form upptäckt (Murray, s 97-125, 1997). Två betydelsefulla begrepp anser 
jag viktiga att ta upp här, immersion och narration.   
 
Immersion 
 
Ett begrepp för att analysera (film)upplevelser är immersion. Med detta avses 
tillståndet då åskådaren fångas i dramat och känslomässigt upplöses i det. Immersion 
kan förflytta en person till en annan verklighet, och få tid och rum upplösta. 
”Sensationen av att vara omgärdad av en helt annan verklighet, med samma skillnad som mellan 
vatten och luft, som tar över all vår uppmärksamhet, hela vår sinnesbildning”, skriver Murray 
(Fritt översatt, Murray, s. 98, 1997). Immersion kan delas upp i sensory immersion, 
imaginative immersion och challenge-based immersion (Johnson, 2008).  Det första 
avser tillståndet då alla sinnen påverkas så att man bara uppfattar det som dramat 
erbjuder. Med imaginative immersion menas då man med hjälp av fantasin förflyttar 
sig till en annan värld eller identifierar sig med en karaktär. Det tredje, challenge-
based immersion, bygger på interaktion, och sägs inträffa då det finns en bra balans 
mellan utmaningar och förmåga (2008). 

Ett problem hos interaktiva filmer är att interaktionen kan störa immersionen. Då 
tittaren ska interagera med en film kan han/hon dras ur den immersiva upplevelsen, 

                                                
5  I Artikeln nämns Chalmers diskussion av begreppet Seamful design, från Seamful Design and 
Ubicomp Infrastructure. Procedings of Ubicomp 2003 Workshop at the Crossroads: The Interaction of 
HCI and Systems Issues in Ubicomp. Begreppet har även diskuterats i artikeln Interweaving Mobile 
Games With Everyday Life, (Bell et al, 2006). 
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bli medveten om mediet och sin förmåga att göra olika val (2008).  Johnsons lösning 
på den interaktiva filmens problem är att använda sig av challange-based immersion.  
Användaren får handlingskraft, agency6, och känner att han/hon drivs till att 
interagera av sin nyfikenhet. (2008).  

Ett annat sätt att lösa förlusten av immersion vid interaktion är att göra 
interaktionen omedveten. Tikka et al. beskriver en metod där åskådarens hjärtslag och 
hudens konduktans styr det narrativa flödet. Här behöver inte åskådaren medvetet 
interagera alls, utan får en version utifrån sin fysiska kropp. Forskarna föreslår även 
att låta andra biologiska mätningar styra narrativet, så som ögonrörelser och 
ansiktsmuskler (2006). 
 
Narration 
 
Traditionell film bygger mycket på konventioner. Vi har lärt oss tolka olika grepp, 
som till exempel tillbakablickar, tidshopp, planteringar och parallella handlingar. Vi 
har också olika förväntningar på handlingen som ofta bygger på tidigare 
filmupplevelser. Skickliga berättare kan använda sig av detta för att överraska, som 
till exempel Hitchcock (Truffaut, 1968). I interaktiv film finns det en möjlighet att 
frångå det linjära berättandet, användaren kan själv välja att interagera så att det 
påverkar filmens handling. Ett problem som lätt uppstår i interaktiva narrativ är 
svårigheten att tillgodose berättelsebaserade band, dramatisk struktur och 
sammanhang samtidigt som tittarna hålls engagerade och nyfikna (Seif El-Nasr, 
2004). Det är svårt att skapa berättelser som håller ihop och har kvar en intensitet då 
de grenas ut i många olika möjliga lösningar. Dessutom är det svårt att skapa samma 
överraskningsmoment i interaktiva historier eftersom användaren är förberedd på att 
något kommer att hända då den interagerar. Risken är att historierna blir urvattnade 
och att den största behållningen av upplevelsen blir upptäckten av hur det narrativa 
gränssnittet fungerar.  
 
Mobil Film 
 
Mobil film visas på små enheter och med sämre upplösning än biofilm, varför detta 
måste räknas in i designen. Detta kan betyda fler täta bilder, ett annat sätt att klippa 
och en annan narration. Upplösningen blir hela tiden bättre och bättre, och idag är den 
helt jämförbar med TVformatets upplösning (McMullan och Richardson, 2006). 

                                                
6  Agency beskrivs av Murray så här: ”Agency is the satisfying power to take meaningful action and 
see the results of our decisions and choises.” (Murray, 1997). Se även Salen, K. & Zimmermann, E.  
Rules of Play. Game Design Fundamentals. Massachusetts: MIT Press 2004. 
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Oavsett vilket medium man väljer att filma för gäller det för filmskaparen att vara 
medveten om hur det kommer att se ut på just det mediet då det distribueras, vilken 
visuell information som kommer att synas, vad som kommer att kommuniceras.  
 Platsen för var man kan titta på mobil film är i princip obegränsad. Platsen kan 
bjuda olika ljusförhållanden, ljudnivåer, uppkopplingsmöjligheter, aktiviteter, sociala 
sammanhang, personliga och/eller kollektiva minnen och den har varierande fysiska 
förutsättningar. Platsen får också olika betydelser beroende på tidpunkt. Dessa 
faktorer påverkar filmupplevelsen. I en biosalong har man designat rummet så att tid 
och rum ska försvinna. Immersion som bygger på sinnena och det imaginära kan 
lättare uppstå då nuet tonas bort och tystas ner. Film som upplevs på mobila enheter 
på offentlig plats har helt andra förutsättningar då miljön runt om kring inte bara kan 
släckas ner.  
 Platsens sociala mönster har också påverkan på en mobil filmupplevelse. Ett 
mobilt filmtittande kan användas både för att vara med i ett socialt sammanhang och 
för att skärma av mot ett sådant, (O’Haraser et al, 2007). Trots att de mobila 
enheterna tycks vara utformade för ett individuellt tittande, kan det likväl användas i 
ett helt socialt syfte. (O’Haraser et al, 2007).  
 
 

PERVASIVE FILM 
 
Med begreppet pervasive film menar jag film som är skapad för att vara samtidigt 
platsberoende, mobil och interaktiv.  
Nedan kommer jag att beskriva hur de olika forskningsområdena får betydelse för 
pervasive film. 
 
Pervasive Film och Ubiquitous Computing 
 
Med ubicomp och dess teknologi har det skapas nya sammanhang för filmtittande, 
där platserna kan variera i oändlighet. Inom context-aware computing har man hittat 
teknologier som smidigt anpassar sig till sin omgivning, vilket också kan utnyttjas för 
en pervasive filmupplevelse. GPS, Bluetooth, sensorer, infraröd teknik och en hel del 
mjukvaror för context-aware computing är några exempel.  

Det finns en risk att det blir för tekniktungt, att man tar in teknik för att den finns 
tillgänglig och inte för att den tillför något till upplevelsen. Pervasive film är framför 
allt en filmupplevelse, och tekniken bör hålla sig i bakgrunden så länge den inte 
tillför berättandet något.  
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Pervasive Film och Pervasive Gaming 
 
 I lyckade pervasive games störs inte den immersiva spelupplevelsen av 
verkligheten utanför, tvärt om. Pervasive games använder sig av världen utanför 
dataskärmen för att skapa en större upplevelse. På samma sätt kan pervasive film hitta 
en form som inkluderar flera av verklighenens alla lager, som inte ser verkligheten 
utanför själva filmrutan som störande, utan som en tillgång. Hur detta ska ske måste 
vara beroende på innehållet i filmen och av de platser där den ska exponeras.  

Man kan, på samma sätt som pervasive games gör, kan försöka genomsyra platsen 
med filmupplevelsen och filmupplevelsen med platsen på olika sätt. I likhet med 
pervasive games kan det vara en fördel att blanda både digitala och analoga medier 
som till exempel affischer, digitala arenor, tidningar, bilder och att använda till 
exempel liveskådespelare och föremål som relaterar till filmen.  Inom pervasive 
games har man förstått vikten av att designa upplevelsen först, och välja relevant 
teknik sedan (Wetzel et al., 2008). Det gäller även för pervasive film. Man bör göra 
tekniken så enkel som möjligt, den ska inte ta fokus från upplevelsen. Då tekniken 
har begränsningar som till exempel radioskuggor, bör man försöka använda sig av 
dem, som en del av upplevelsen. Det är på detta sätt man kan använda seamful 
design, (Wetzel et al, 2008), (Bell et al. 2006). 
 Det som skiljer pervasive film från pervasive games är framför allt att 
kärnupplevelsen är en film, en berättelse, som inte innefattar ett problem som 
tittaren/spelaren måste övervinna eller lösa för att nå ett visst mål.   
 
Pervasive Film och Interaktiv Film 
 

Ett problem med interaktiv film är att det finns risk för att interaktionen sker på 
bekostnad av immersionen (Johnson, 2008). Då användaren upplever immersion med 
filmen, gör interaktionen att användaren blir påmind om den vanliga fysiska 
verkligheten utanför filmen. I pervasive gaming ser man inte ser den vanliga 
verkligheten som ett störande moment, utan som en del av upplevelsen. Genom att ta 
in platsen i designen av filmupplevelsen, på liknande sätt som pervasive games gör, 
skulle man kunna överbrygga det störande interaktionsmomentet. Då filmen gör sig 
påmind i omgivningen, blir det inte lika störande när man går ur filmen för att 
interagera, eftersom man kan säga att de är del av samma upplevelse.  

Problemet med den dramatiska strukturen hos interaktiva narrativ kan bero på att 
det är svårt att få en överblick när det blir för många olika historiegrenar. Därför är 
det viktigt att designa så att varje del av interaktionen tillför något till upplevelsen. 

Skillnaden mellan pervasive film och interaktiv film är att pervasive film är mobil 
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och platsberoende, den tar sig ut i vardagen. 
 
Pervasive Film och Mobil Film 

 
Mobil film påverkas av sin skiftande omgivning, både i form av ljus- och ljudnivåer, 
men även av den sociala omgivningen. Det mobila filmtittandet kan användas både 
som en social aktivitet, och som en förevändning att slippa sådan (O’Haraser et al, 
2007). På samma sätt kan man i designen av pervasive film inkludera möjligheter till 
ett socialt användande och/eller ett enskilt användande. Det är viktigt att undersöka i 
vilket sammanhang man kan tänkas visa filmen. 

Det som skiljer pervasive film från mobil film är att en pervasive film är skapad 
för en eller flera specifika platser, vilka är inkluderade i filmens design.    
 
Pervasive Film och Plats 
 
Som beskrivits inom pervasive games, är platsen av största betydelse. Det är delvis 
genom att använda sig av platsen som filmen blir pervasive, de måste genomsyra 
varandra. Användaren kan ha en relation till platsen sen tidigare, eller så kommer 
hon/han få det genom den nya filmupplevelsen. Den kanske har representerats ur ett 
visst perspektiv i tidigare medier, har en offentlig historia, en dold historia, eller 
andra personliga betydelser som påverkar användarens relation till platsen. Det gäller 
att undersöka platsen, att sträva efter att skänka nya betydelser till den, och att låta 
filmen få ytterligare mening genom den.  
 
Pervasive Film Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis vill jag beskriva pervasive film som en filmupplevelse som är 
samtidigt platsberoende, interaktiv och mobil. 

Den är platsberoende på det sätt att den i sin design har skapats utifrån den plats 
eller de platser den är tänkt att visas på. Ur detta perspektiv finns det ett antal faktorer 
att ta hänsyn till, som till exempel ljud och ljus, platsens olika historiska och 
kulturella betydelser, dess fysiska utformning samt dess infrateknologiska strukturer. 

Med egenskapen interaktiv avses möjligheten för användaren att i olika mån 
påverka upplevelsen av filmen. Det kan vara en enkel interaktion, som att välja i 
vilken ordning man ser filmen, eller mer avancerat, som att påverka själva historiens 
utkomst. 

Med den mobila egenskapen menas att man inte ser filmen på en fast duk, utan att 



10 

den sprider ut sig på platsen genom att följa med användarna. Därmed tas 
filmupplevelsen in användarens vardagssituation, och ses ur dennes unika perspektiv. 

Från området pervasive games har jag diskuterat hur pervasive film liknar 
pervasive games i det att de båda är platsberoende, men till skillnad från pervasive 
games är syftet inte att generera spelkvaliteter utan en berättelse som förstärks av 
platsen. Jag har vidare föreslagit att pervasive film bör utforska den teknologi som 
utvecklas inom området ubicomp, men att teknologin ska användas medvetet på ett 
sätt som stöder berättandet. Forskning på mobil film har visat hur det mobila 
filmtittandet påverkas av omgivningens olika förutsättningar, och att det används 
medvetet både i sociala och asociala syften. Från forskningsområdet interaktiv film 
har jag uppmärksammat en del svårigheter som kan uppstå i ett interaktivt drama. Det 
gäller främst att hålla den immersiva upplevelsen vid liv när man interagerar, men 
också att hålla ihop historiens narrativa tråd.  

 
METOD 

 
Den metod jag valt att använda mig av kan närmast beskrivas som en praktikbaserad 
begreppsanalys. För att lättare demonstrera vad jag menar med pervasive film valde 
jag att göra en fältstudie på en platsberoende interaktiv mobil film, The Third 
Woman. Mitt första möte med projektet var i samband med själva filminspelningen. 
Jag har under många år arbetat som filmfotograf, varför jag under inspelningen fick 
vara med i det lilla teamet, som i övrigt bestod av manusförfattare och regissör. Min 
roll där var begränsad till filmfotografi, jag hade ingen övrig påverkan på filmens 
innehåll. Efter att filmen bearbetats under en månad genomfördes två olika pilottester 
av filmen under en workshop i Wien. Workshopen arrangerades av en internationell 
mediakonstgrupp, E-mobile art (se nedan), som hade samlat flera andra grupper av 
mediekonstnärer som presenterade sina projekt. Filmen The Third Woman testades 
på två olika platser. Det första, Test 1, ägde rum i den slutna workshopens lokal, och 
det andra, Test 2, på en allmän plats, Karlsplatz, i Wien. Det första testet i 
workshoplokalen pågick ca 1 timme, och det andra på Karlsplatz  i ca 3 timmar. Jag 
ville söka kvalitativa data, få en förståelse av hur deltagarna upplevde interaktionen 
med filmen och platsen. Det är bättre att observera vad människor gör än att låta dem 
i efterhand redogöra för det. Ofta kommer de inte ihåg, eller så kanske önskar de att 
det skulle ha varit på ett annat sätt, (Blomberg, 2003).  

I en studie har man studerat muséebesökares interaktion med en konstutställning. 
Man satte upp två fasta kameror i hörnen på lokalen som filmade besökarnas aktioner 
och reaktioner. För att fånga upp deras samtal placerade man ut mikrofoner under 
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konstinstallationerna. En stor fördel med detta var att de som observeras inte blir lika 
påverkade av kamerornas närvaro då de var diskret placerade och stilla. Troligen blir 
de observerades agerande mer naturligt än om de hade observerats med en närgången 
handkamera. Forskarna befann sig även på plats under inspelningarna där de kunde 
anteckna (vom Lehn et al, 2007). Detta tycks vara ett lyckat sätt att observera 
interaktion som bygger på stora gester och rörelser av det slag som beskrevs i 
artikeln. Dessutom lyckades man fånga upp besökarnas konversationer. Fördelarna 
var många, bland annat stördes besökarnas agerande minimalt, och dessutom kunde 
forskarna samla data från väldigt många besökare. 

I min undersökning krävdes det att jag kunde fånga upp mindre detaljer så som 
mobiltelefonen samt deltagarnas ansiktsuttryck. Det var ont om tid eftersom 
semacode-skyltarna placerades ut precis innan undersökningen gjordes. Antalet 
deltagare var också begränsat. Därför valde jag att utföra mina observationer med 
hjälp av en handhållen videokamera. Då Karlsplatz-testet, Test 2, var mobilt 
förflyttade sig deltagarna hela tiden över en ganska stor allmän plats, och med 
handkameran kunde jag lätt följa med dem. Då det var ont om tid, var den 
helautomatiska handhållna kameran perfekt. Videoupptagning är ett bra verktyg för 
att se detaljer som lätt missas vid vanliga observationer. Det är en stor fördel att 
kunna gå tillbaka obegränsade gånger för att upptäcka nya saker. Med videokameran 
kunde jag fånga upp både deltagarnas och allmänhetens reaktioner, samt platsen. Jag 
har tittat på om deltagarna har blivit glada, irriterade eller roade av något, och försökt 
ta reda på varför. Innan filmningen uppmanade jag deltagarna att försöka bortse från 
att jag filmade dom, och att handla som om jag inte var där. Jag bad dem att bara 
hålla på så länge de hade lust till för att få en rimlig uppfattning om intresset. Under 
filmningen ställde jag vid tillfälle öppna frågor till deltagaren, som ”vad händer?” 
eller ”vad gör du?”. Efter avslutad filmning intervjuade jag dem om upplevelsen, för 
att få så spontana svar som möjligt. Även då försökte jag ställa öppna frågor, som 
skulle mana till beskrivande svar. Efter några veckor, kompletterade jag med 
ytterligare frågor, då via e-post.  

 
Studieobjekt 
 
E-mobile Art 

 
E-mobile art, som är en förkortning av European Mobile Lab for Interactive Media 
Artists, är en EU-finansierad grupp som består av 33 media konstnärer från hela 
världen. Dessa har sammankommit för att skapa olika projekt som slutligen ska 
ställas ut på biennalen i Thessaloniki, i maj, 2009.  Alla de utvalda projektgrupperna 
har varit med om tre workshops i olika länder innan den slutliga utställningen på 
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biennalen i Thessaloniki. Ett av projekten heter Vienna Underground- The Third 
Woman, och det är det som legat till grund för mina observationer. Medlemmarna av 
projektet beskriver det som ett interaktivt mobilfilmspel, performance och 
installation. I projektgruppen för The Third Woman -Vienna Underground ingår flera 
media konstnärer, som alla har haft olika roller inom projektet. De beskriver själva att 
nyckeltemat är kodens ubikvitet och dess mutationer inbäddade i både kulturella och 
fysiska miljöer, (E-mobile art, 2009). En central del i projektet är den interaktiva 
mobilfilmen The Third Woman, och det är framför allt den och interaktionen med den 
och platsen som intresserat mig här.  

 
Filmen The Third Woman 
 
Filmen The Third Woman kan beskrivas som en platsberoende interaktiv mobil film, 
som har inspirerats tematiskt av Carol Reeds The Third Man, från 1949. Liksom 
föregångaren har The Third Woman också spelats in i Wien, och vissa scener till och 
med på exakt samma platser. Den har filmats i svart/vitt med film-noir känsla, för att 
knyta an till originalet. I den nygjorda filmen har man tematiskt fokuserat på global 
problematik som migration, svarta marknaden, underjordiska rörelser och 
bioterrorism. Här introduceras begreppet miasma, en sorts smitta, som kan komma till 
skada för befolkningen om inte något görs. I filmen finns, liksom i förlagan, ett 
mystiskt mord som väntar på sin lösning. Filmen är uppdelad i 16 olika scener och 
varje scen är filmad i tre olika känslomässiga variationer. Varje version av de 16 
olika scenerna kan representeras av ett semacode-tecken. Semacode fungerar ungefär 
som en streckkod som en smart mobiltelefon kan läsa av med sin kamera. Då 
telefonen uppfattat tecknet leder den till en URL-adress, och returnerar scenen till 
mobiltelefonen. Telefonen spelar sen upp klippet. Semacode-tecken kan finnas på 
flera olika material, bara telefonen kan känna igen det. För det här projektet har man 
valt att använda papper samt bärbara tygapplikationer. Filmupplevelsen paketeras 
med flera andra kringupplevelser, som knyter an tematiskt till filmen. 
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Semacode                                                  Interaktion med semacode 
 
Deltagare 

 
Totalt har 5 personer deltagit i testerna. Tre av dessa var medlemmar av E-mobile 

art, och av dem var två även medskapare av filmen The Third Woman. Deras roller i 
filmens tillkomst var att klippa en teaser respektive att bidra med idéer till manus.  

Innan testen genomfördes var alla deltagare med på en presentation av projektet 
som hölls av filmens regissör, Pia Tikka, och av manusförfattaren Martin Rieser.  

Vid testerna fick alla deltagare en smart telefon samt en teknisk genomgång av 
Rieser, som även laddat ner programvaran till telefonen. Han gick igenom hur man 
ska navigera med knapparna på telefonen, och även hur man rent fysiskt ska hålla den 
för att den ska uppfatta den semacode som triggar igång de olika scenerna. Då det 
fanns flera typer av semacode-skyltar, informerade han om vilka som fungerar för 
telefonen. 
 
Genomförande 
 
Efter presentationen av projektet genomfördes Test 1 i samma lokal med en 
deltagare. 

Test 2 genomfördes tre dagar senare, på en offentlig plats, Karlsplatz. Där deltog 
fyra personer.  
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RESULTAT 
 
Test 1, Sluten Workshop 

 
Det första testet utfördes under en sluten workshop på University of Applied Arts i 
Wien. Testet var främst till för att prova tekniken med smarta telefoner och 
semacode. Testdeltagaren hade tillgång till en förprogrammerad telefon, men inte till 
hörlurar.  

Lokalen halvtom, men ljudvolymen var ändå hög till följd av de kala 
betongväggarna. Ljuset var jämt från lysrör i taket.  
 Testet utfördes klockan fem på eftermiddagen, och deltagaren var trött. Då hon 
inte hade hörlurar, fick hon försöka lyssna genom telefonens högtalare. Följden blev 
att hon fick anstränga sig för att kunna höra dialogen, hon var ibland tvungen att välja 
på att se bilden eller ha telefonen vid örat för att höra ljudet. Deltagaren valde att inte 
ladda ner de olika klippen i kronologisk ordning. Hon tyckte att det var mer intressant 
med en mer fragmentarisk upplevelse. Hon sa att det var lite svårt att följa historien, 
främst på grund av att hon inte kunde höra dialogen så bra. Men efter att ha sett 
ungefär halva filmen, sa hon att hon började få grepp om handlingen. Då sa hon 
också att hon tyckte att det var kul och att historien fångade henne. Den 
fragmentariska ordningen försvårade för henne att hålla reda på vilka klipp hon redan 
hade sett. Det fanns inga andra tecken eller färger på skyltarna som kunde skilja dom 
åt, så flera gånger hände det att hon laddat ner ett klipp hon redan sett. Då hon inte 
kunde avsluta eller spola fram fick se klippet igen. 

Hennes helhetsupplevelse summerade hon som intressant, främst ”by the feeling to 
participate in something unknown and hidden in everyday life”. Det som var negativt, var att 
hon upplevde det som distraherande med de stundvis högljudda konversationerna 
som pågick samtidigt i den ekiga lokalen. Hon valde att se klart hela filmen, att ladda 
ner alla klipp, trots att hon var trött, och trots att det tog tid. 
 
Test 2, Karlsplatz 
  
Under Test 2 testades fler delar av det som presenteras i den färdiga utställningen i 
Thessaloniki. Förutom interaktionen av mobiltelefoner och semacode-skyltar fanns 
performance, semacode-prydda kostymer, ljud- och textinstallationer.  

Platsen var en underjordisk knutpunkt i Wien, Karlsplatz. Här finns ett system av 
flera långa, breda, ljust inredda och väl upplysta gångtunnlar samt nedgångar till 
tunnelbanan. Tunnlarna öppnade upp sig till ett torg, med flera affärer och caféer. 
Platsen var nära nergången till tunnelbanan, och man såg spåren genom glasväggar 



15 

nedanför. Testet ägde rum en mulen eftermiddag i februari. Runt omkring rörde sig 
många människor, några gatumusikanter spelade, och några överförfriskade personer 
umgicks. Detta gjorde platsen ganska livlig. 

På flera pelare, väggar och fönster placerades inplastade semacode-skyltar ut.  
Några av projektets medlemmar klädde på sig kläder som bar semacode-mönster. 
Andra medlemmar gick runt med portabla ljudinstallationer. Glasväggen som vätte 
ner mot tunnelbanans plattform målades vit, och ur det vita skars ord ut8 så att man 
genom bokstäverna kunde se perrongen.  

Rieser försåg deltagarna med förprogrammerade smarta telefoner samt hörlurar. 
Han instruerade om telefonens användning samt hur man hittar semacode-skyltarna. 
Här var de inte uppställda i en kronologisk ordning, utan spridda över ett ganska stort 
område. I början var det problem med placeringarna av de blanka inplastade 
semacode-skyltarna då vissa fick reflekterande ljus på sig, och inte gick att fånga upp 
med mobilerna. Efter förflyttningar av dem löste sig problemen. Då alla deltagarna 
kände varandra, uppstod en socialt upplivad stämning mellan deltagarna, lite grand 
som en fest. 

De flesta hade lite svårt att komma igång med den lånade telefonen och 
interaktionen med semacode-skyltarna. Men sen beskrevs upplevelsen som både 
positiv och negativ. Det positiva var att det var spännande att befinna sig på samma 
plats som filmen var inspelad på. Det gjorde deltagarna mer uppmärksamma och 
medvetna om platsen. De som hade sett förlagan ”The third man”, refererade även till 
detta, och tyckte att det tillförde en dimension att vara på samma plats som både den 
och ”The Third Woman” utspelat sig på. Det upplevdes även som positivt att vara 
involverad i filmen samtidigt som man befann sig på en offentlig plats. Filmtittandet 
skänkte lite privat avskärmning och rymd till användaren på den offentliga platsen. 
Att leta efter semacode-skyltar upplevdes som spännande och kul, det gav en känsla 
av skattjakt. Till det negativa hörde att det upplevdes som pinsamt med det 
annorlunda beteendet, att vara iakttagen, och att intimiteten gick förlorad när man var 
på allmän plats. Dessutom tyckte flera att det kändes som lite otryggt och nervöst då 
man inte har full uppmärksamhet mot sin omgivning.  

 
ANALYS 
Platsens betydelse   

I Test 2 är platsen av allra största betydelse.  Jämför man de två testerna fick filmen 

                                                
8  Det stod Weird signs, vilket får olika betydelser vid uttal på tyska och engelska. 
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fick en helt annan dynamik då den presenterades på Karlsplatz, eftersom platsen på 
ett annat sätt var knuten till filmen. Tre deltagare sa att det var en fantastisk, 
spännande och intressant upplevelse att befinna sig i samma miljö som filmen 
spelades in på10. Så här beskrev en av deltagarna det: 

I found it exciting to partake in The Vienna installation/presentation in the underground - the same 
Vienna U-bahn station where the original underground tunnel existed/ exists, where The third Man 
film was shot,  and where the actual historical events the film portrayed actually took place.   

När man till exempel ser filmscenen som spelats in på Karlsplatz, får man en ny 
erfarenhet/betydelse kopplad till Karlsplatz, vilket medför att platsen blir 
uppmärksammad och inkluderad i upplevelsen. Platsen används på samma sätt som i 
pervasive games, man tänjer på gränsen mellan verklighet och spel/film. 
Spelaren/filmtittaren blir osäker på vad som är en del av spelet/filmen och blir på så 
sätt mer uppmärksam och observant på miljön omkring. Tillsammans med 
paketeringen, alltså hur man presenterar med kringupplevelser,  kan platsen bli en del 
av spelarens/tittarens immersiva upplevelse. Tematiskt handlade filmen om 
underjordiska rörelser, bioterrorism och migration. Det var lätt att koppla dessa teman 
till platsen som underjord och som en plats för resor och migration.  

Deltagarna hade några negativa synpunkter på platsen. Platsen var stökig, och att 
vara avskärmad med hörlurar samtidigt som man tittar på mobilen upplevdes av en 
person som otryggt. Två personer beskrev det som pinsamt att bli beskådad och att 
intimiteten gick förlorad. Eftersom ingen av deltagarna bodde i Wien, kan det ha ökat 
ovissheten om platsen. Trots dessa faktorer beskrev en deltagare det som positivt att 
få lite personligt utrymme och avskärmning mot det allmänna runt omkring. Som 
beskrivits ovan kan mobilt filmtittande användas för att skapa en privat sfär i det 
allmänna vilket även skedde här. Att sprida ut semacode-skyltarna så att det uppstod 
en skattjakt upplevdes som positivt. Precis som i pervasive games, gör skattjakt att 
deltagarna aktivt utforskar platsen, och blir mer uppmärksamma på den.  
Verkligheten blir en del av upplevelsen, och därmed blir den mer oförutsägbar. Det 
finns en risk att detta inslag av spel tar lite fokus från filmen, något som hände när en 
deltagare inte hade tålamod att riktigt se klart filmklippen i sin iver att hitta nästa 
semacode-skylt. Men eftersom platsen fick betydelse för filmen på olika sätt, kan 
man anta att immersionen inte blev lika störd, filmupplevelsen hade fortsatt betydelse 
utanför mobiltelefonens ruta.  

Paketering 
                                                
10  Att besöka platser där filmer spelats in på har blivit en växande gren inom turistnäringen. Guidade 
turer anordnas till exempel i både Ystad (Wallander) och i Trollhättan/Vänersborg (flera Film i Vä 
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Med paketering avses kringupplevelserna och presentationen av upplevelsen. I 

presentationen av filmprojektet presenterades det som ett media-konstprojekt, men 
vid Test 1 var det mer en teknisk demonstration av hur filmklipp kunde laddas ner via 
semacode och en smart mobiltelefon. Det fanns inga andra kringupplevelser, utan 
utfördes i en källarstudio på ett mycket begränsat utrymme. Deltagaren gjorde inga 
försök att leta i sin omgivning efter andra delar av projektet eftersom det inte fanns 
några tecken på att upplevelsen skulle befinna sig utanför mobilen och semacode-
skyltarna. I Test 2 var paketeringen mycket mer utvecklad. Här fanns performance 
artister med bärbara semacode-applikationer, text- och ljudinstallationer. Dessa fick 
betydelse för filmupplevelsen. En deltagare beskrev att det berikade hennes 
upplevelse då ett lager från en annan tid och historia kopplades till nuet. Genom att 
bära semacode-applikationen upplevde hon sig som kopplingen mellan dessa 
tidsplan. Text- och ljudinstallationerna var ytterligare paketeringar av upplevelsen. 

Paketeringen i Test 2 liknar pervasive games som blandar digitala och analoga 
medier för att sudda ut gränsen mellan verklighet och spel. Genom att uttrycka sig via 
olika kanaler vet deltagarna inte var den klara gränsen går mellan veklighet och spel, 
utan görs uppmärksamma på alla möjliga aktiviteter i sin omgivning.  

En annan del av paketeringen är att den presenteras som ett konstprojekt. Om 
deltagaren från Test 1 hade trott att filmen varit en informationsfilm hade hon 
troligen inte laddat ner klippen slumpvis. Att säga att något är konst gör att vi får 
andra förväntningar på det, att vi letar aktivt efter en större mening bakom. 

Paketeringen i sin helhet påverkar platsen. Den förändrades genom att visa på 
annan aktivitet än den som normalt brukar pågå där. Många stannade till och 
åskådade, medan andra passerade som vanligt. Troligen märkte även de som inte 
stannade till att det var något annorlunda som skedde där, vilket omedvetet eller inte, 
påverkar deras erfarenhet av platsen.  

Paketeringen hjälpte också deltagarna att ta plats. Då flera av deltagarna upplevde 
det som pinsamt att agera på offentlig plats, märktes det att deras interna sociala band 
stärktes. En socialt uppspelt och festlig stämning uppstod mellan deltagarna, och 
detta hjälpte dem att stå ut med det lite pinsamma agerandet.  
 
Interaktion 
 
I testerna bestod interaktionen av att ladda ner filmklipp via semacode till mobilen. 
Då skyltarna var placerade på olika sätt vid de olika testtillfällena, kom detta att spela 
roll för interaktionen. Vid Test 1, där semacode-skyltarna var uppsatta i kronologisk 
ordning, fanns en möjlighet att ladda ner filmscenerna i en kronologisk ordning 
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framåt eller bakåt, eller på vilket sätt man ville. Vid Test 2, var alla semacode-
skyltar/filmscener utspridda, och ingen linjär ordning kunde urskiljas. Här var man 
tvungen att se scenerna som det föll sig, omedveten om den kronologiska ordningen. 
Filmklippen var klippta som hela scener, i olika miljöer. I en traditionell film har man 
ofta ”transportscener”, som guidar tittaren i tid och rum. I The Third Woman filmen 
finns i stort sett inga transportscener, scenerna liknar pusselbitar. Därför ges 
användaren ett stort utrymme för personlig tolkning av de fragmentariska scenerna. 
 De utspridda scenerna/skyltarna på Karlsplatz gjorde att deltagaren aktivt måste ta 
in platsen runt omkring för att hitta nästa scen/semacode-skylt. Challange-based 
immersion bygger på interaktion, på en bra balans mellan utmaningar och förmåga, 
vilket ger deltagaren agency13 (Johnson, 2008). Det är denna sorts immersion som 
uppstod framför allt hos en deltagare som fann nöje i skattjakten. Liksom i pervasive 
games, blir platsen en del av spelet/filmen, och spelet/filmen en del av platsen. 
Eftersom filmen var både filmad på, och utformad efter Karlsplatz, var det lyckat att 
låta filmen integreras på detta sätt med platsen.   
 
Teknik 
 
Semacode-tekniken är egentligen enkel, ungefär samma manöver som att ta en bild 
med mobiltelefonen. De problem som uppstod hade dels med själva semacode-
skyltarna att göra, men också med handhavandet av den lånade mobilen. Skyltarna 
måste hänga så att användaren kan hålla still under nedladdningen, det får inte vara 
reflektioner i skylten, och ljusnivån måste vara tillräcklig. Problemen med telefonen 
rörde navigation, volym och att se skillnad på kamerans objektiv och sökare. 

I de två testen spelade placering av skyltarna stor roll. Då de hängde på en lång 
rad, till synes mycket lika, var det svårt att urskilja vilka skyltar man redan läst av. 
Deltagaren från Test 1 läste om samma skylt flera gånger, vilket ledde till frustration. 
Det var dessutom frustrerande vid dessa tillfällen att inte kunna stänga av scenen, 
eller spola fram i den. I Test 2 var detta inget problem alls. Här var varje semacode-
skylt placerat på ett unikt ställe, vilket gjorde att deltagarna lätt kom ihåg om han/hon 
varit på denna plats tidigare eller inte. 

Bildmässigt var det inga problem för deltagarna att se filmscenerna på mobilerna. I 
båda testen var det dämpad belysning, vilket medförde goda förhållanden för att 
kunna se materialet. Filmen hade många täta bilder, vilket gjorde att det var enkelt att 
                                                
13  Agency beskrivs av Murray så här: ”Agency is the satisfying power to take meaningful action and 
see the results of our decisions and choises.” (Murray, 1997). Se även Salen, K. & Zimmermann, E.  
Rules of Play. Game Design Fundamentals. Massachusetts: MIT Press 2004. 
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läsa av ansiktsutryck. Vid testtillfällena hade inte ljudet optimerats, vilket medförde 
vissa svårigheter för hörbarheten. Tydligast var det under Test 1, då deltagaren inte 
hade tillgång till hörlurar. Men även under Test 2, då deltagarna hade hörlurar, blev 
det ibland problem då miljön var bullrig och filmens ljudnivåer för svaga. 

Alla dessa tekniska störningar medför bristande immersion. Det var störningar 
som man inte räknat med och som därför inte inkluderats i designen. Deltagarna 
drogs ut ur sin upplevelse när de måste leta efter en knapp, eller anstränga sig för att 
höra ljudet. Problemen berodde på att projektet inte var färdigutvecklat. Men tekniska 
störningar eller problem behöver inte vara en nackdel. Man kan försöka göra 
nackdelar till fördelar med hjälp av så kallad seamful design (Wetzel et al, 2008).  

 
SLUTSATSER 
 
En pervasive film påverkas av platsen och platsen påverkas av filmen och dess 
paketering. 

Vid Test 2 kopplades filmen på ett lyckat sätt till platsen. Att vara i samma miljö 
som filmerna utspelat sig på, och att låta miljön representera teman i filmen var 
positivt för filmupplevelsen. Kringupplevelserna var också positiva, speciellt de 
bärbara semacode-applikationerna, som länkade samman den fysiska platsen med den 
virtuella världen på telefonerna. Det var också positivt med de utspridda semacode-
skyltarna. De integrerades i den fysiska världen, vilket gjorde att deltagarna fick 
utforska platsen för att finna semacode-skyltar/filmklipp. En skattjakts känsla 
uppstod, vilket tillförde nerv och spänning till upplevelsen. Två deltagare upplevde 
det som pinsamt och kände att en förlust av intimitet uppstod till följd av den 
allmänna platsen. En deltagare upplevde det som lite otryggt och nervöst att inte ha 
full kontroll på sin omgivning. Båda testplatserna hade lite dämpat ljus, vilket 
fungerade bra för att kunna se bilderna på mobilerna. Filmen innehöll många täta 
bilder för att tittaren skulle kunna läsa av den visuella informationen bättre. Graden 
av interaktivitet bör inte vara alltför komplicerad, beroende på projektets natur kan 
man välja en enkel form av interaktivitet, och ändå få en bra upplevelse. I min 
fallstudie var interaktionen med semacode-skyltarna egentligen ganska enkel. 
Problemen som uppstod berodde bland annat på placeringen av semacode-skyltar, 
och dels på ovanan med den lånade telefonen. Troligen hade deltagarnas upplevelser i 
många fall förbättrats om de hade kunnat använda sin egen telefon. I de fall som 
hörlurar saknades blev givetvis upplevelsen påverkad negativt. Filmen byggde på att 
man skulle se bilden och höra ljudet.  
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Unika egenskaper för Pervasive Film 
 
Jag har kunnat identifiera följande möjligheter och svårigheter för design av 
Pervasive Film: 
 
• Låt platsen skänka immersion, bli en del av upplevelsen genom att knyta an till dess 
inneboende lager. 
 
• Låt användaren interagera med och utforska platsen.  
 
• Låt filmens kärna få bestämma hur den ska paketeras.  
 
• Designa upplevelsen först, välj relevant teknologi sen.  
 
• Välj plats med omsorg, och tänk på att vissa miljöer är otryggare än andra vilket 
påverkar upplevelsen. 
 
• Blanda digitala medier med analoga.  
 
• Designa upplevelsen med rätt narrativ.  
 
• Undersök platser vid olika tidpunkter och sammanhang för en medveten design av 
upplevelsen. 
 
METODKRITIK 
 
En kritik mot metoden jag använt är att deltagarna hade förkunskaper om projektet, 
vissa hade även varit medskapare, vilket troligen ledde dom till att ha en förutfattad 
positiv inställning till det.  

Att jag filmat med närgången handkamera har troligen också påverkat deltagarnas 
handlingar och upplevelser. Det gav extra uppmärksamhet i en situation då flera av 
dom redan kände genans över att interagera på allmän plats. 

Min empiriska insamling påverkades också av att det var ett test, och inte en färdig 
utställning. Testet var arrangerat för e-mobile arts medlemmar, och inte för en allmän 
publik. Hade det varit en färdig utställning för allmänheten hade jag kunnat följa 
personer som inte hade samma egenintresse av utställningen.  
Faktumet att jag själv hade varit med och filmat The Third Woman påverkade också 
troligen de medverkandes inställning.  
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