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Abstract
Internetifieringen i vårt samhälle går rasande fort och vi blir mer och mer uppkopplade.
Detta projekt handlar om att upplysa betraktaren om mötet med internet och skapa en
personlig relation till det fenomen som internet är. Genom ett synliggörande med aktiv interaktion
ligger projektet i gränslandet mellan kritisk design, interaction design och industridesign med fokus
på 'Design För Alla' frågor för alla.
’Design För Alla’ är en innovationsmetod som innebär att frågeställningar ställs på sin spets och
att man utgår från och testar sina idéer tillsammans med dem som ställer högst krav och har
störst behov. ’Design För Alla’ gör att man kan ifrågasätta gammal praxis och existerade
referensramar för standardlösningar och istället angripa en frågeställning utifrån nya
associationsbanor och inspirationsingångar som gör researchen mer tillåtande och spännande.
Ett av projektets viktigaste moment var en workshop med en grupp kognitivt nedsatta ungdomar
från Höghammarskolan. Att blanda in personer med kognitiv funktionsnedsättning lägger fokus
på andra frågor än en “normalstörd” studiegrupp skulle ha gjort. Dessa ungdomar lever under en
”disorienterad norm” där de med sin funktionsnedsättning lärt sig hitta vägar runt sina
problem och ofta går problemlösning till mötes mer ”rakt på” och intuitivt. ’Design För Alla’ har berikat min process genom att jag försökt anamma deras ”hands on” och lekfulla sätt för att förbereda mig för workshopens laborativa moment kring färg, ljud, form, material, rörelse och
semiotiska funktioner kring framför allt på och avstängning. Det har gjort att jag sökt efter mer
intuitiva och basala kroppsliga uttryck för interaktion och kommunikation med mitt internetkoncept.
För hur lever och upplever vi något som är osynligt? Resultatet är Labyrinternet; ett homage till
internet i form av en el&internet-station som också agerar plattform för debatten kring frågan

”Vilken plats tar internet i vår vardag och i våra liv?”
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Inledning
Bakgrund

Problembeskrivning och frågeställning

• Hur kan en artefakt göra internet till något interaktivt?
• Hur kan jag synliggöra och förändra dagens syn på internet där det är något vi har trådlöst runt
omkring oss hela tiden och tar för givet?
• Hur kan jag ta fram och forma ett konstnärligt uttryck för att närma mig ett nytt ”curret product
sign” för internet, där internet får möjlighet att ta plats i våra liv genom estetiska värden och emotionell funktion istället för att enbart fokusera på det tekniska?

Idén till projektet kommer från känslan att den här generationen börjar ta internet för givet; det blir
lika självklart närvarande i våra liv som t.ex. elektricitet. Mitt projekt handlar om att synliggöra och
problematisera den osynliga tekniken genom att skapa en interaktiv gestaltning av internet. ”AWARE” är ett projekt genomför av Interactive institute2 som handlar om ett synliggörandet av el kopplat till konsumtion och hållbarhet, genom medvetandegörande produkter hoppas de kunna hjälpa
och uppmärksamma betraktaren att konsumera el på ett klokare och mer genomtänkt sätt. På
samma sätt vill jag med mitt projekt också om att upplysa betraktaren om fenomenet internet
är, dels genom det homage och den ”bo-plats” jag skapar åt internet, men också den plattform
min produkt är för reflektion om den egna konsumtionen eller hjälpa till att förändra relationen till
fenomenet som resulterar i att betraktaren tar med sig frågan i fortsättningen. Det finns många
pågående projekt (bl.a. de som jag refererar till i mitt framwork) som handlar om tolknignar av
känslor, tankar och frågeställningar som konkretiseras genom konceptuella lösningar och i mitt fall
en produkt. Det handlar om att synliggörande av internetkonsumtionen och internet som fenomen
i sig

Problembeskrivningen är inte ställd utifrån perspektivet att förbättra routern med fokus att göra
den snyggare och mer säljbar, utan från ett utforskande perspektiv, där jag genom min
gestaltningsprocess vill undersöka hur internet kan materialiseras.

Vision

Min vision är uppdelad i två delar, dels att skapa ett hyllningsprojekt till en av de absolut största
uppfinningarna i människans historia, till internet, och dels skapa en produkt som fungerar som
konceptuell och konstnärlig plattform för debatten om vad internets effekt är i våra liv.

”Internet, som är en av mänsklighetens största bedrifter, blir förpackat i en liten plast-box och insparkad under byrån i
hallen. Sladden tejpas fast runt benet på byrån och så där ja, då var problemet löst. Nu syns den äntligen inte”.

Jag vill hålla mitt fokus på både emotionell och teknisk funktion för min slutprodukt och balansera
dem genom hela projektet. Visonen är att hitta en slutprodukt som ger oss möjlighet att tillbaka
makten, till oss, användarna, och låta oss bestämma om när och var vi vill vara ”utsatta” för internet, i alla fall i våra egna hem.

Den här känslan har landat i en vilja att synliggöra mötet mellan människan och produkt på ett
intressantare, mer effektfullt (rent fysiskt) och interaktivt sätt. Internet blir mer och mer trådlöst och
inbyggt i andra produkter, så därför handlar det här projektet om att utforska vilken form internet
skulle kunna ha om det hade ett eget konstnärligt uttryck och semiotiskt produkt tecken. Jag vill
leta efter gester, former, material och funktioner för att utforma något som kan låta oss fascineras
av internets storhet. På detta sätt vill jag övertyga om ett behov, en vilja att skapa plats i sitt hem
och smycka det med min slutprodukt - ett homage till internet.

Syfte och mål

Syftet är undersöka hur internet kan gestaltas och vad ett ”riktigt” möte med teknik på ett annorlunda och interaktivt sätt skulle kunna vara. Dessutom vill jag lära mig använda en undersökande
metodik som en grund för projektet och för den konceptuella slutprodukten.
Genom att medvetet utforma och belysa valmöjlighet kring när och var vi vill vara uppkopplade
genom hoppas jag kunna väcka grubblaren i min betraktare och uppmuntra till reflektion kring det
egna internet-användandet. Mitt mål är att hitta en relation i produkten mellan estetik och teknik,
där slutformen gestaltar teknikens estetiska och interaktiva möjligheter genom ett synliggörande
och sinneskrävande koncept.

Avgränsning

HEMMILJÖ - undersöka hur en privat relation till internet ser ut. Jag räknar med att det går att
utveckla projektet inom den publika sfären och för kontorsmiljöer.
KONCEPTUELLT - låta forskningsfasen få så mycket tid som möjligt och inte forcera fram ett färdigt
resultat som försöker se produktionskorrekt ut. Tidsbegränsningen på tio veckor är ett viktigt skäl
till att arbeta konceptuellt och inte förvänta mig helt färdiga lösningar på de svåra frågorna som
projektet innefatta under denna korta tid.
8
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Metod och Design approach
DESIGN FÖR ALLA SOM ÖVERGRIPANDE INNOVATIONSMETOD
Jag har valt att återkoppla och ta beslut med 'Design För Alla' som fokus under hela projektet.
Det innebär att frågeställningarna ställs till sin spetts och svaren riktar sig till en mer krävande
målgrupp. I det mötet får jag som designer anta nya utmaningen försöka nå poblemetiken i mitt
projekts kärna för att närma mig nya lösningar ett mål där hela poblembeskrivningen tas på allvar
med behoven är i fokus. Ett av de viktigaste momentet var en workshop med en grupp kognitivt
nedsatta elever från Höghammarskolans Internationella program.
Att blanda in personer med kognitiv funktionsnedsättning lägger fokus på andra frågor än en
“normalstörd” studiegrupp hade gjort. Ungdomarna lever under en ”disorienterad norm”, eftersom
de har sin funktionsnedsättning men
har lärt sig hitta vägar runt sina problem
Design För Alla
och ofta går problemlösningen till mötes
Mitt
på ett annorlunda sätt, ofta mer rakt på
fokus
arch
och intuitivt.
Interaktions Design
Artistic rese

ARTISTIC REASERCH
För att möta ett idag oformulerat problem vill jag använda mig av alternativa metoder för att
kunna gå in i min kreativa fas. Genom att inte möta problemet kring ”överkonsumtion” eller
”fri tillgänglighet överallt” med ett anti-internet projekt, utan välja att söka lösningar som adderar
en valmöjlighet som idag inte erbjuds, (t.ex. interaktion och att ge makten till brukaren) kommer jag
att arbeta experimentellt och undersökande. Jag vill fösöka dyka så långt ner i komplexiteten kring
projektet som möjligt innan jag avgränsar mig och hittar en ingång för att placera in frågan i en
produkt. Fokus kommer att landa i en ’Design based studie’, där jag pressenterar mina frågeställningar för mitt scenario och redogör för mina slutsatser från en mer artistisk utgångspunkt, där jag
värderar min ståndpunkt som avgörande tillsammans med mina erfarenheter.
SOCIALA MEDIER SOM FÖRSTUDIE
Som ett alternativ till sedvanlig marknadsundersökning har jag valt att För att snabbt få en överblick över vilka router-modeller som är vanligast förekommande och hur människor placerar sin
router i hem-miljö har jag startat ett Facebook event, där jag bad de inbjudna lägga upp bilder på
sin router. Jag bad dem sprida gruppens innehåll till sina bekanta och har på detta sätt. fått in ett
rikt bildmaterial .

INTERAKTION DESIGN SOM FOKUS
Ind
Mitt
ust
Interaktionsdesign handlar om att forma
rid
projekt
esi
produkter, tjänster och miljöer med
gn
Kritisk
design
särskilt fokus på deras brukskvalitéer,
det vill säga hur de ska vara att använda. Hur man tilltalar en aktiv sinnes
värld och varseblir en produkts/tjänts
alla kärnvärden genom sin utformning.
Att arbeta med stimulering av fler än ett
sinne åt gången och aktivt designa dessa mötet får projektet att ännu tydligare ta en ståndpunkt
mot 'Design För Alla'.

TREDIMENSIONELLL SKISSPROCESS
Experimentell process, där jag varit mån om att efter egna analyser låta de flesta 		
av mina koncept förverkligas i fullskala som modell eller skiss för att behandla och lära
känna varje idé så länge som jag hittat nya oväntade vägar för konceptet, både
emotionella och fysiska.
DJUPINTERVJUER
Intervjuer med relevanta källor, bland annat en utvald ”expertgrupp” med personer som jag
anseer värdefulla som bollplank som arbetar med eller på internet samt har tagit avstånd från
intenret, enskilda elever

KRITISK DESIGN
Min strävan är att projektets plattform ska representerar kritisk design, där jag stimulerar betraktaren att ställa frågor till sig själv.
Problembeskrivningen är inte ställd utifrån perspektivet att förbättra routern, göra den snyggare
och mer säljbar, utan från ett mer existentiellt perspektiv, där jag och min uppdragsgivare,
(No Picnic) vill utforska hur ett aktivt synliggörande av internet skulle kunna se ut.

REFLEKTIONER
Eter läsning av både böcker och web-baserat material vill jag se mig själv som ”tolknings expert”
gentemot mina egna frågeställningar och har låtit mina tankar kring vision och syfte/ mål verkligen
komma fram och ta form.

INDUSTRIDESIGN
Industridesign får lägga sin prägel på projektet genom metodiken samt målet att ta fram en ”realistisk produkt”, som tilltalar en problembeskrivning, trots att denna problembeskrivning idag inte
ses som ett problem, just därför att internet hittills bara utvecklats från ett håll, där den tekniska
funktionaliteten stått högst i hierarkin.
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Ramverk - praktiskt och
teoretiskt
Design För Alla - en innovationsmetod

HUR GENOMFÖRDES DEN?
De har svårt att greppa en så stort frågeställning som
”hur lever och upplever vi med något som är osynligt?” men eleverna var mycket närvarande i mötet
och genom olika aktiviter och moment kunde jag få
svar och klarhet i vägval jag stått i tillsammans med
dem. Vi diskuterade hur man signalerar att något
är på- och avslaget med dels olika skisser som jag
förberett samt en uppsjö modeller och material provet
med olika ytor och strukturer.

WORKSHOP MED HÖGHAMMARSKOLAN
Ett av projektets viktigaste moment var en workshop med en grupp kognitivt nedsatta ungdommar från Höghammarskolan. Eleverna var mellan 16-19 år och gruppen bestod av fyra killar och
en tjej. Deras nedsättnignar rör framförallt måttlig utvecklingsstörning, lindrig utvecklingsstörning,
downs syndrom, förvärvad hjärnskada, ADHD och Tourette syndrom.
Dess ungdomar lever under en ”disorienterad norm” där de med sin funktionsnedsättning lärt sig
hitta vägar runt sina problem och ofta går problemlösning till mötes på ett ”mer rakt” på och intuitivt sätt. För att hitta intressantare ingångar har jag genom hela projektet försökt anamma deras
”hands on” och lekfulla sätt och eftersom 'Design För Alla' låter mig som designer ifrågasätta
gammal praxis och standardlösningars existerade referensramar kunde jag istället angripa frågeställningen från nya håll och gör researchen mer spännande

För att förbereda mig för workshopen med dem har
jag tagit isär tekniska produkter och byggt modeller av
mina idéer/koncet för att visualisera men också hitta sätt att skapa och forma de laborativa moment för workshopen. Moment rörande både färg, ljud, form, material och semiotiska funktioner
med ett fokus för framför allt på och av-stängning. Det har gjort att jag sökt efter mer intuitiva och
basala kroppsliga uttryck för interaktionerna och kommunikationen med mina former och koncept.
Jag kunde använda det vi diskuterade och undersökte framförallt i utformandet av knapparna
som styrde funktionerna i slutmodellen.

För att kunna ta fram en produkt som fungerar för ”alla” tror jag man måste ta tag i problem från
en annan ände och pressa frågeställningarna till sin spets genom att vända sig till dem som ställer högst krav och har störst behov. För att göra mig redo inför att testa min idéer tillsammans med
dem, var jag själv tvungen att först sätta mig in i frågorna från deras perspektiv och ställa dem till
mig själv för att därefter kunna ta fram material som gick att disskutera med dem.
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Inspirerande projekt och artiklar

Mycke tid i början av projektet handlade om att ta reda på vad som gjorts tidigare för att inte
upprepa och verkligen utmana mig själv att utifrån allt som gjorts hitta en egen ingång.
INTERAKTION - MÄNNISKA & PRODUKT
Theo Seeman, en tysk designstudent, har tagit fram ett spel projekt
som heter Trailblazers

DETEKTION AV ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
NASA’s Space sciences laboratory har visualiserat elektromagnetiska fält

http://www.switched.com/2010/08/10/trailblazers-forces-contestants-to-surf-the-web-the-classic-w/

http://www.semiconductorfilms.com/root/Magnetic_Movie/Magnetic.htmv

Theo Watson har gjort ett flertal interaktiva projekt tex ett som herer
Auto Smiley - Computer vision smiley generator

Designteamet bakom Onformative (Julia Laub och Cedric Kiefer) gjorde
tillsammans med Christopher Warnow projektet ”Immaterials - data
between visibility and invisibility”.

http://vimeo.com/muonics

http://www.onformative.com/work/immaterials/

Tangible media group genomförde ett projekt som heter ambientROOMs, ett samarbete mellan sex designers/forskare som visualiserar information för användaren på helt nytt sätt.

Immaterials: Light painting WiFi film by Timo Arnall, Jørn Knutsen and
Einar Sneve Martinussen.
http://www.nearfield.org/2011/02/wifi-light-painting

”Ghostly Presence explores the subtle representation of the “presence” of people
mediated by the physical environment.”
http://tangible.media.mit.edu/project/ambientroom/

ILLUSTRERA DEN FLYTANDE KÄNSLAN
Canadian artist and filmmaker Caitlind r. c. Brown

BÖCKER OCH ARTIKLAR
Anthonny Dunne - Hertzian Tales (1999) har varit den absolut största
inspirationen till hela projektet, både idémässigt och konceptuellt samt
har gett hjälpt mig prioritera arbete med formen och det konstnärliga
uttrycket.

http://www.theverge.com/2012/9/19/3359218/interactive-cloud-sculpture-nuit-blanche

HITTA KOPPLINGAR TILL NATUREN
Ingeborg Marie Dehs Thomas har arbetat med projektet Tangible interactions, The bubbles of radio /Fictional radio spaces/ Mutable matter

Gilles Deleuze har inspirerat mig med sina verk om metafysiska värden
och konsumtionssamhällets fördärvande effekter.

http://immelie.wordpress.com/

http://plato.stanford.edu/ent ries/deleuze/#FemCri

TED Talks och Youtube klipp med Andrew Blum, Danny Hillis, Rebecca
MacKinnon, Stefana Broadbent and Jim Gilliam

EXISTENTIELL UTFORSKNING
Measurement of existence av Hyun Ju Yang

Cristine Sundbom har varit en viktig inspirationskälla för mig med sina båda
projekt på bachelor- och master-nivå som gränsar mot samma typ av design approach som mitt projekt och har gjort att jag känt mig säker i mina
frågeställningar och vågat följa mina tankar hela vägen.

http://www.designersparty.com/entry/measurement-of-existence-Hyun-Ju-Yang

RITUAL KRING ANVÄNDANDE AV ROUTERS
Goldsmiths, University of London arbetade med framtidens routers
http://www.darrenstraight.com/blog/2009/07/16/routers-of-the-future-unveiled/
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Begrepp/ terminologi

Vi kan inte se det som är osynligt

VAD ÄR EN ROUTER?
Router är en nätverksenhet som kopplar samman flera lokala datornätverk och dirigerar
datatrafiken mellan dessa. I nätverk som förmedlar ”datapaket” bestämmer routern nästa nätverksadress som ett datapaket ska skickas till; denna process kallas dirigering. I stora nätverk, t.ex.
internet, går ett paket oftast genom många routrar innan det når sitt slutmål. Rent tekniskt beter
den sig som en miniatyrsatellit som bara arbetar horisontellt.

Mitt projekt handlar om att synliggöra internet och eftersom det saknas ”Current product sign”
drivs jag av frågan om hurvida jag kan ta fram och forma ett.
Anna Westholm fördjupar begreppen i sin rapport ”Produktsemiotik idag”1 där hon analyserar
Rune Monös beskrivning av ”The current product sign” så här.
”The markets conception of the way in which a product’s principal function is traditionally presented in its gestalt. (Till exempel ett ånglok för att representera ett tåg.)
ARCHETYPE
Original model, prototype.
SMILE
Two different things (concepts), types of thing or parts of things are compared explicitly; one thing
refers completely or
in part to another.
(Till exempel “Dina läppar är röda som en ros”)
METAPHOR
Two different things (concepts) are implicitly (ej uttryckligen) associated with one another to imply
that they have
something in common.
(Till exempel säga att man ’höjer ribban’ istället för ’göra det svårare’)
METONOMY
The use of an attribute or part instead of the whole.
(Till exempel ’Kronan’, eller som Tomas Tranströmer i Resan där tåget anländer och plockar upp
ansikten och portföljer.
Ansikten och portföljer är metonymier för personer som reser till arbetet med tåget.)”

VAD BETYDER WIFI?
Wi-Fi är en teknik för trådlösa nätverk. Det är ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva tekniken. Numera används ofta begreppet som ett
mer populärt sätt att beteckna trådlöst LAN (”WLAN” = local area network),
WI-Fi kan utläsas som en förkortning av wireless fidelity (trådlös naturtrohet) en ordlek baserad på
ordet Hi-Fi (high fidelity).
VAD ÄR EN AIR PORT?
Airport och Airport Extreme är produkter för trådlös nätverkskommunikation från Apple. baserade
på IEEE 802.11-standarden (även känd som Wi-Fi).
VAD BETYDER ORDET KONCEPT?
Koncept avseer en idé till skapande arbete som ska/kan vidareutvecklas.

Produktsemiotik idag av Anna Westholm 2002

16

17

Förstudie
Sociala media som metod
Internet är skapat för att hjälpa människan med svåra problem och det har utvecklats för att bli
bäst på det den mänskliga hjärna är sämst på. Det har hjälpt oss övervinna stora svårigheter
men bara ihop med det. De tusentals uträkningar som hela tiden sker i maskinen pressenteras
på enklast tänkbara sätt för oss genom ett 'interface' och där avslutas också fascinationen.
Andrew blum har sagt “My internet wasn’t working so i called the internet company and they
came by the house. The guy couldn’t find the problem so he followed the fiber cable from the
house out to the yard. There he found that a squrel had been biting on the cable and that that
was the cause of my broken connection. What a transcendent idea, this set of protokols that has
changed everything from shopping and dating to information and science, is actually something
a squireel could bite on1.”
HUR VISUALISERAR DU INFORMATIONSHÄMTNINGEN PÅ INTERNET?
Istället för att konfrontera slumpvis utvalda människor på stan och tvinga fram svar från min
omgivning vände jag mig till facebook. Den 2 Mars 2013 klockan 23:06 skrev jag och Catalina
Ochoa U i gruppen Art & Design, som hon är administratör i, frågan “What does internet look like2”.
Vi fick 124 svar och jag valde att skissa upp de mest återkommande visualiseringarna som personerna beskrev här på sidan brevid.
Det visade sig att det fanns en benägenhet att tänka på internet som något mystiskt, magiskt
och svårt, som man inte förstog sig på. Vissa hade en teknisk kännedom om internet och var
insatta i konstruktionen. Dessa beskrev internet som det faktiskt är. Men jag var mer intresserad
av de konstnärliga tankegångarna, eftersom jag hävdar att det inte riktigt går att tänka sig alla
transaktioner som sker eftersom det är så ofantligt stort, sker så fort, överallt och hela tiden. Det
är som ett konstruerat mini-universum på jorden så jag väljer att inte lyssna på den faktiska
bilden.
HUR SER INTERENT (ROUTERN) UT HEMMA HOS DIG OCH VAR STÅR DEN?
Jag sökte efter routers på nätet för att få en känsla för hur paketeringen ser ut idag, men det är
en väldigt splittrad marknad med många variationer på väldigt få grundformer.
För att få en djupare känsla för vilken router som ”vanligt” folk har hemma så resonerade jag på
samma sätt som inför förra Facebook-gruppen och tänkte att folk inte vill ha hembesök där någon kommer och fotar i deras hem. Den 28 mars 17:00 skapade jag eventet ”Please show me your
router!3” där jag bad mina vänner lägga upp bilder på sin router, gärna med omgivningen för att
få en uppfattning om hur man förvarar internet hemma. 62 personer deltog där, men informationen om mitt event spred sig och jag har fått ca 40 mail med bilder från vänners vänner som har
velat vara med eller vänner som inte velat dela sina bilder offentligt. Sammanlagt fick jag över 100
bilder och resultatet pressenteras på följade uppslag.

1 http://www.ted.com/talks/andrew_blum_what_is_the_internet_really.html
2 https://www.facebook.com/Mahshar.Design/posts/506616912706753
3 https://www.facebook.com/events/544578075574020/
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Eventstudie om routern
RESULTAT
• SLADDKAOS
Mycket av resultatet pekar på att de flesta har sin router framme på ett ganska ogenomtänkt och
slafsigt sätt t.ex. invirade i sin egen extrasladd i fönstret, upptejpad på ett bordsben eller bara
liggandes på golvet. En genomgående observation var att man placerar sin router där
internetuttaget finns; ofta i hallen eller vardagsrummet.

• ROUTERN SAKNAR EN EGEN PLATS
Många exempel visar att routern saknar en egen plats i bostaden. Den kan exempelvis få dela
plats med telefonen på telefonbordet, för att det inte fanns något “internetbord”. Bilden med den
röda pallen i hallen illustrerar hur man har försökt ge internet en plats, men inte riktigt tagit frågan
på allvar, utan nått en halvhjärtad lösning, där man måste akta sig för sladdarna vid varje
passage in i hallen. Personen i fråga skrev att när hen lagt upp bilden insett hur denna placering
förfulat hela hallen och skrev att detta skulle få prioriteras ”så fort tid fanns”. Den sista bilderna
visar att många hade stuvat undan sina router under sängen eller likande.
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SAMMANFATTNING AV EVENTSTUDIEN
Funktionsanalys för placering av routern i förhållande till;

• Tappra undangömda försök
Några enskaka deltagare hade byggt egna skåp till routern tillsammans med lite annan teknik
och stängt in den så att den inte syntes. Lika många hade investerat i en fin router som de
installerat med mer känsla och faktiskt gömt sladden till.

Placering av el-uttag
Placering av internet-uttag
Placering av datorn
Möblering av rummet i övrigt
Kostnad/ investering i designad router
Åtkomlighet för att kunna starta om
Förekomst av antenn: Router med extern antenn har ofta fått en särskild plats
Annan teknik: Ibland har man en särskild ”teknikhörna” i huset/lägenheten
Efter intervjuerna och analysen av resultaten har jag har kommit fram till att många önskar/fasar/
räknar med att internet i framtiden blir alltmer fritt och trådöst inkluderande även t.ex. pop-up
skärmar med nya interaktionsmöjligheter. Tekniken kommer att bli mindre och mindre i takt med
Moore’s lag och routerns grundform kommer vara nästan osynlig. Vi lever redan nu i gränslandet
till eran om sladdlös informationsöverföring och elförsörjning .
Efter att ha sett resultatet från undersökningarna så känns det ännu viktigare att ge internet mer
värdighet genom uttryck, form och placering.

Framtiden

Inbyggd
Osynlig
Sladdlös

NU
Utanför
Klumpig

Sladd

Vad händer om internet får
finnas?
Tilldelas en vald plats?
Smycka våra hem, arbetsplatser och
offentliga utrymmen med sin storhet?
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Beskrivning av samtidens internet
SMICKRANDE BESKRIVNING
Internet kan betraktas som en av de samlingsprodukter som totalt har revolutionerat vardagen för
miljoner människor. Det finns oerhörda fördelar med direkt kommunikation. Idag kan vi på ett
överblickbart och blixtsnabbt sätt söka information, ta till oss nyheter världen över och göra transaktioner.
Internet underlättar även mer vardagliga saker som schemaläggning, att betala räkningar och handel och möjliggör möten med nya människor online både vänskapligt, professionellt och relationsmässigt.

OSMICKRANDE BESKRIVNING
Internet kan locka till lättja för sina användare, eftersom det är så lätt att gå mellan olika områden,
konversationer och aktiviteter. Den fysiska ansträngningen är mycket begränsad och det psykiska
utbytet är nästan alltid större, vilket gör att det blir svårare att välja mer uppoffrande alternativ som
verkligheten erbjuder.
Människan hittar gärna mönster i tillvaron och när vi får tillgång till obegränsade mängder ”roliga”
alternativ i vardagen, som låter oss frestas av lättja och lust, kan vi tappa verklighetsuppfattningen
och förlora oss i det virtuella.
Trenden syns tydligt i framförallt USA, där det redan nu skapas läger för ”internet addiction”5 och ”online
addiction”5 över hela landet. Det finns även mängder med böcker om ”Teens and the Internet: How
much is too much?” och liknande teman. Vi har inte några skyddsnät att falla tillbaka på när det gäller
internet; det är ett helt nytt fenomen och det är inte lätt att se vilka uttryck problematiken kring ett nytt
medium kan komma att ta.

Det är också en enorm källa till förändring och utveckling inom en rad områden och det har
skapats subgrupper inom t.ex. spel, musik och film, som bara uppkommit tack vare och på internet. Det har skapats en uppsjö med arbetstillfällen och arbetsfält, sätt för okända artister att hitta
ingångar att visa upp sig, men också tillgängliggjort kulturen som tidigare varit mer elitistisk och
svår att hitta till, eftersom det saknats samlingsforum.
Regeringskansliet har uttryckt att ”tillgången till internet har gett upphov till en rad förändringar i
hur människor tar del av, skapar och sprider kultur. Internet möjliggör delaktighet i samhällets olika
processer, inte minst inom kulturen4.”

Varken designen eller utförandet av den datoriserade tekniken har klargjort vad som är hemrespektive arbetsplats-relaterat internet och vi har inte heller konsekvent använt olika gränssnitt för
att tilltala lek eller arbets-internet. Internet och datorer var redan från början formade utifrån
perspektivet att de skulle underlätta och hjälpa oss med uppgifter som att t.ex. kommunicera
och räkna, men uppmanade inte till lek och utveckling i sig. Dagens mer stimulerande internet har
utvecklats naturligt genom att människor använt internet och kunnat lägga upp och fritt sprida
information.
Många av mina intervjuer under projektet talar för ett mönster där man lämnar jobb-datorn, kastar
sig på smartphonen för att sedan spendera kvällen vid datorn hemma. Det saknas en mer
sensuell övergång för att påvisa och stärka känslan av olika sätt att använda internet. Många
saknar en sådan valfrihet integrerad med och i produkten. De känner inte att de valt denna livstil,
utan de har hamnat där utan att ha förstått exakt när övergången skedde(se bilaga).
Sven Hammar har sagt ”Men internet är inte ett uppslagsverk, utan en kakafoni av sann och osann
information från avsändare som alla har sina agendor. Bland all korrekt och värdefull information
finns här skvaller och skryt, bedrägeriförsök, medvetna försök att förleda folk, dold reklam och rent
nonsens”6.
Elza Dunkels säger att ” Det kanske är samma sak med räknestickan då som nu, att korsordsfakta
och Trivial pursuit-kunskaper inte längre kommer att finnas i våra huvuden, eftersom vi har fått
internet”7.

4 http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r%20arbetet%20med%20att%20digitalisera,%20
digitalt%20bevara%20och%20digitalt%20tillg%C3%A4ngligg%C3%B6ra%20kulturarvsmaterial%20och%20kulturarvsinformation.pdf
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5 https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder
6 http://gd.se/ledare/debatt/1.4595623-internet-gor-oss-lata
7 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.209366/jag-har-det-pa-google
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Ab-Userfriendly

Missbruk och riskbruk

Jag kommer arbeta med konceptet att kunna stänga av internet, inte bara genom en undermeny
i ”general options” utan låta avstängningen vara en huvudfunktion. Det ger oss en annan syn på
hur vi vill att internet fungerar i våra liv och med oss.

En del av konsumtionssamhället utgår från det faktum att produkter gjorda av oss mäniskor är
bättre än vad vi är. Den makten i att äga ting och vara ”utblottande” mot produkter som inte kan
säga emot eller ha en annan uppfattning än du gör att vi skapar oss en falsk trygghet. Att vara
ensam har betraktats som ett problem som måste lösas och vi försöker lösa detta genom att
vända oss till interent. Men som Sherry Turkel10 säger ”they don’t know life, they don’t face death”
och vi måste tänka på vad det ”av-mänskligherandet” internet erbjuder innebär n är vi släpper in
produkter långt in på våra liv och låter dem dela våra tankar istället för vänner eller andra människor utanför internet.

Att se den här användarvänligheten och tillgängligheten som företagen låter internet ha är något vi
måste förhålla oss och ta ställning till hur och vad vi vill att vår hjärna faktiskt tänker på och minns
utan hjälp.
Eddie Izzard8 är en komiker som i en stand up pratar om hur en brödrost inte rostar brödet exakt
som man vi1l. Man ställer in rosten på 4an och får upp en brödskiva som knappt är rostad så man
höjer till 5an och då blir bränt. Resultatet blir att man har i brödet på 4an men så fort brödskivan
hoppar upp så trycker man ner den igen och tänker att man ska ta upp den efter halva tiden och
alltså gå på känsla. Skämtet ligger i att hela iden med att automatisera rosten försvinner när du
då måste gå runt i köket en halv sträcka av rosttid för nivå 4 och iaktta rosten medan du ”känner
av” när halva tiden har gått. Du kompromissar med automatiken. Det finns ett problem rörande
förtroendet vi ändå har till tekniken. Användarvänligheten i att kunna ställa in förprogrammerade
program för olika nivåer av t.ex. rostning måste uppfylla våra egna krav annars är automatiseringen till ingen nytta.

Genom internet visar vi upp våra hem, liv och sociala relationer och är i många fall mycket mer
öppna med ganska intim information än vad vi är öga mot öga med omgivningen och bekanta.
Det har man visserligen gjort tidigare också men inte på samma sätt som sociala medier idag.
Du lär dit att manipulera text, redigera och ta bort inlägg i en pågående konversation - som att
du kan redigera tankar. Den makten har du inte i samma utsträckning i livet utanför den virtuella
världen och som Sherry Turkle säger så blir vi sämre på att kommunicera med varanndra och
gömmer oss gärna bakom sms och mail. Vi lär oss att det är vår trygghetszon som är viktigast att
skydda, inte själva diskussionen, vilket resulterar i att vi gärna väljer att inte mötas utan kommunicerar genom våra produkter över internet. Hon säger att ju tidigare man lär sig gömma sig bakom
skrivna ord dessto sämre blir man på att kommunicera inte bara med andra men också med sig
själv, det snabba ärliga associationsbanorna kopplade till språk utvecklas bäst i konfrontation.

Anthonny Dunne9 talar om faran om att hela tiden vara uppkopplad och att vara beredd på att
alltid få snabba svar. Istället förväntar vi oss att få svaren tryckta i ansiktet eftersom de finns så
lättillgängliga och att det är vad vi är vana med.1
Jag och många jag har intervjuat håller med honom och tror att det utvecklas en lathet eftersom
vi inser att vi kan hitta information om vad som helst och vänjer oss vid att inte känna oss unika
med våra idéer eftersom det är så lätt att hitta någon som genomfört ett snarlikt projekt som gör
att man tappar lite av sin spontanitet och slutar ta dina egna tankar på allvar.

8 http://www.youtube.com/watch?v=2biEN-BiM1Y&noredirect=1
9 Hertzian Tales 1999
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10 http://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together.html
Bild: http://www.saulustig.com/e107_files/public/1347977256_167_FT45106_co02.jpg

27

Form som slavlikt följt efter funktion

Intervjuer med expertgrupp

VARFÖR HAR INTE INTERNET BLIVIT FÖRPACKAT MED MER OMSORG?
Routerboxen bär inga djupare estetiska budskap och signalerar inte den storhet som internet innebär för våra liv. Vi har haft en iterativ utveckling i västvärlden som inneburit en jämn utvecklingskurva, där gammal teknik ersatt ny i samma takt som det introducerats nya produkter. Men vår
iterativa kurva har haft tekniken i fokus och glömt att produkten vi paketerar tekniken i, inte slavlikt
måste styras av att vara praktiskt och tekniskt funktionell. Emotionell funktion har inte prioriterats
eller glömts bort helt och hållet.

Mina intervjuer har varit mycket givande, eftersom den expertgrupp jag valde att intervjua var
spännande och deras åsikter har präglat och hjälpt mig förstå dels problemet kring avsaknaden
av interaktion och dels att mötet med internet är så dynamiskt och intensivt som jag själv känt.
Jag har intervjuat 8 personer: 6 som är mycket aktiva internetanvändare och 2 som aktivt har tagit
avstånd till det norminrättade beteendet som internet erbjuder och inte använder sociala medier
eller har produkter med internet hemma. De använder dock mail och söker upp information i
arbetsrelaterade sammanhang, men låter sin vardag vara frikopplad från internet. De viktigaste
kommentarerna har varit:

Anthonny Dunne11 säger att ”Datorer har designats i 'executaive styling' eller inte alls. Minimalt med
tid har historiskt sett lagts på att beskrivit utseendet av produkten och fokus har istället hamnat på
teknikens prestanda och interaktionen till användaren mjukvarumässigt. På samma sätt som t.ex.
kylskåp har förändrat hela ritualen kring matlagning, har internet förändrat ritualer gällade många
områden, men tekniken i produkter med internet strävar mot funktionallitet så som nano strukturer
snarare än de poetiska värderna”.

32 årig man - It’s all a matter of setting the priorities straight. I’ve been pulled down in the internet hole so deep
that I couldn’t reach to the real world so many times in the past and I tell you it’s a bad bad thing. On the other
hand I’ve seen so much greatness in there that I would never have witnessed if it wasn’t for it. Internet is like
drugs, they are good as long as you don’t OD.
22 årig man - Physical I wouldn’t say but psychological yes, certainly. I belong to the first wave of young people
having fast and reliable internet access in my country. We were introduced to it much later than today’s kids. My
generation faced the monster in its true size at least 5 years later than today’s teens. Those 5 years and the mental
growth that comes with them I believe helped us create first of all our own characters according to the stimulations
we got from our real surroundings and not the internet. The dynamic process of character creating involved us
and our friends, that’s it. Now it’s us, our friends and Youtube. We are the critical generation that needs to nourish
the kids on the internet. The older ones have no clue of what’s up in there unless of course they are of a researching nature and the younger ones mostly can’t tell the difference between safe and entertaining surfing and the
hazardous toolbar-installing one.

Bilden visar många av de saker som en mobiltelefon idag ersätter och
klockan och ficklampan har i det här fallet mycket mer känsligt utformade uttryck än vad iphonen de är placerade i idag har.

35 årig man - Jag slutar tänka och jag slutar lägga saker på minnet, internet ersätter många saker jag borde
kunna ha i min hjärna. Och ingenting är spännande längre... Man vet att det inte finns några oupptäckta länder
och man vet att jättemånga supersmarta människor försökt bygga en teleporter men insett att det är omöjligt, det
finns ingen magi kvar i världen. Vilket egentligen är sjukt bra, kanske det bästa, för när inte exotiska platser eller
svårfångad kunskap är spännande längre inser man att det faktiskt är det allra närmaste irl-livet som är det mest
intressanta, umgås med vänner och så, leva i nuet, och det finns ju plötsligt överallt när man inte har täckning.
24 årig kvinna - Du får flera samtidiga associations trådar, som ibland krockar. Ibland blir det ett naturligt slut
för att du bara hittar den sista sidan du bryr dej om, slutar bry dej om fårgan eller förstår innebörden av att ha
frågat. Internet flow, då blir de mesta automatiskt kul, får man det slängt på sig typ i
nternetcafe då blir de mer autopilot.

11 Hertzian Tales 1999
Bild: http://i.imgur.com/mRfTY.jpg

Se bilaga för fler analyser från djupintervjuer
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Gestaltningsarbete 1
Mitt fokus var att ge internet personlighet, hitta nya tekniska och emotionella funktioner, skapa tydlighet
i kommunikationen samt visualisera det ”magiska” med internet. Under min första skissfas har jag
utvecklat 8 idéer och 3 d övergripande koncept:

KUNSKAP ÄR MAKT {5}
På samma sätt som Piratpartisten Isak Gerson startade den religiösa rörelsen
Kopimistsamfundet, som bygger på tanken att kunskapsutbyte och fildelning är en
etisk rättighet, vill jag även hävda att internet är något vi kan tro på. Med det här
konceptet vill jag utmana trosfriheten och skapa en samlingsplats för vad internet
innebär på individnivå; något vi kan söka bekräftelse och tröst i.
Att bara tänka på vilken fin sak internet är och att allt vi skapat finns samlat, att vi
delar med oss gratis av våra prestationer och den givmildhet, glädje, kärlek och
kommunikation det innebär är en stor vändpunkt när man ser tillbaka på historien.

Idégenerering, mina 8 idéer
INTERNET MED HEMKÄNSLA {1}
Boken Hertzian space fick mig att vilja provocera dagens strävan mot att minska
routerns storlek genom nanoteknik och istället bygga en helt ny ”ursprungsrouter”.
Internet kom först 1970, så min idé, för det här konceptet var att skapa något som
ser ut att vara en betydligt äldre router
På samma sätt som andra produkter har haft farliga element när de introducerats
(t.e.x. freon, kvicksilver) kommer min ursprungsrouter att se tekniskt farlig ut.
Neil Stevens - ”Wired people should know something about wires”

V
A
L
D

TRÅDLÖSA DRÖMMAR SLÅR IN MED WEB-PLOTTER {6}
Det här är ett sätt att genom att offentliggöra ditt internetanvändande
få dig att vilja påverka dina vanor och antingen provocera eller våga
stå för det du faktiskt gör med din tid. Jag tänker mig en analog yta
där en arm på en ställning ritar upp ett tecken från varje uppdatering
du gör. Varje gång du uppdaterar webbläsaren så kommer programmet att be dig välja en del av skärmen, en logga, ett ord eller bild som
visar upp vad du gör och samtidigt uppmärksammar dig på hur ofta
du faktiskt byter sida genom att addera
ytterligare ett moment till internetanvändningen.

CLAIM SPACE IN SPACE {2}
Detta koncept handlar om att forma en ”abode” (ett hem) som
internet får ”flytta in i”. Genom att forma semiotiska tecken och former
samt försöka skapa ett rörelsemönster vill jag påverka våra beteenden
kring internet och stimulera till ett interaktivt möte. Detta leder till en
förändring av både produkt-tecknet och grundtecknet för internet som
idag ”är” routern. Här har jag inspirerats från Haeckliska verk
(Ernst Haeckel)1, organiska former från korallens armar och biologiska
teckningar på stiliserade synapser.

SET AND SETTING {7}
Här vill jag skapa en plats med optimal uppkoppling som ersätter routern och erbjuder internet vid en specifik plats; en miljö som verkligen är
anpassad för datoranvändande. Idén är att t.ex. över soffan eller favoritfåtöljen skapa en plats med perfekt ljud i rätt höjd bakom huvudet
och ställbar vinkel för datorn för att optimera sittställning och därmed
rama in platsen med ljus, ljud och internet.
Detta resulterar i avgränsade ”internet-spots” som t.ex. i köket så att
middagen inte behöver avbrytas av sms och online händelser.

NÄTVERKSÖRON/ COGNITIVE CLARITY {3}
På samma sätt som vi behöver öron för att fånga ljudfrekvenser och
hörselsinnet för att höra och tolka ljud i vår omgivning, vill jag skapa en
skärm som kan ”uppfatta” radiovågor och visa upp detta osynliga
medium, eftersom vi naturligt saknar ett eget organ/sinne för detta.
Genom bildanalys kan betraktaren få en uppfattning om i vilken utsträckning nätverket är använt och kan t.ex. även upptäcka avvikande
mönster, regelbundna uppdateringar och återkommande händelser.

OBEROENDEFRAMKALLANDE {8}
Med detta koncept har jag valt att visualisera och medvetandegöra
signalstyrkan i alla omkringliggande nätverk genom t.ex. ett smycke,
där mönstret på skärmen varierar i takt med signalstyrkan, vilket även
kan prägla det estetiska uttrycket.
En förlängning av denna idé var att behöva ta på sig ett plagg, t.ex.
armband, halsband eller slips, för att på så sätt få tillträde till internet.
Dessa ”internetgivande produkter” skulle också kunna begränsa användandet eftersom att de kräver särskild ”påklädning”.

MJUKA VÄRDEN FÖR HÅRDVARAN {4}
Datorn segmenterar och sparar information överallt, inte på ett logiskt sätt,
inte ens sammanhängande, utan fragmenterat. Den skriver över information
utan att radera den tidigare. Jag blev inspirerad av detta och ville visualisera
”det osammanhängande” tillsammans med de mjuka värderna från t.ex. en
gardin/ draperi och på så sätt väva in den tekniska funktionen i textil. Mönstret kommer sedan att lysa upp inifrån tyget och t.ex. visa under hur många
sammanhängande timmar du har använt internet.
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
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Mina 3 koncept
{1} HOMAGE TILL INTERNET
Varför får inte internet ta plats? Jag argumenterar för att internet får ta plats om det själv kräver det.
Elektromagnetiska vågor är farliga när de är starka och många upplever ett lätt obehag när de
tänker på att det finns strålning runt omkring oss.
Jag vill visa att internet är mycket mer än fiberkablar under atlanten eller ett trådlöst moln med
obegränsad kapacitet.
Jag vill att hela mitt projekt samtidigt som det bär tekniska och emotionella funktioner också ska
vara ett homage till internet. När jag diskuterat och tänkt kring detta kom en bild från ”Skönheten
och odjuret” upp för mitt inre. Jag mindes en scen så starkt, trots att jag knappt alls minns filmens
handling och inte tänkt på den på väldigt länge; en scen när odjuret går in i sitt vindsvåning och
ser skenet från rosen i sin glaskupa.
Ett tecken för livskraft, kärlek men också en hemsk förtrollning. Det var den enda källan till ljus han
hade på sitt rum och eftersom det inte fanns el i hans hus så lyser den magiskt.
Därför har jag låtit Disney inspirera mig till en pidestal med en lysande, pulserande sten under en
skyddande en glaskupa.

BILD KOMMER
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{2} ACCIDENTAL DISCO

THE AESTHETICS OF ERROR
Detta koncept avser att visa när någon besökt en hemsida som inte finns längre eller hänvisas till
en online-adress som flyttats. Tekniken få därmed möjlighet att
”visa upp” sitt missnöje, när den känner sig bristfällig eller utarbetad. Jag tänker mig även att en internet-station kan visa mig
när ingenting har hänt på internet och ge mig en känsla för
“intigheten” som routern upplever när vi inte använder internet.

Idag är de blinkande lamporna på routern indikatorer för flöde. Det är ett ganska tråkigt ljus; det tar
plats med sitt lätt stressiga blinkande. För någon som inte är insatt är lamporna säger den informationen ingenting och många har nämnt att de stör sig på lamporna och har tejpat över dem.
De som istället har insikt i vad lamporna innebär bryr sig inte om dem - så länge routern fungerar
så spelar de ingen roll. Detta är troligen en anledning till att många känner sig alienerade från
tekniken.
Om man nu inte ska förstå de små lampornas blinkande i någon större utsträckning så kan de i
ändå vara estetiskt tilltalande och t.ex. svepa över translucenta ytor i routern eller projiceras på väggen.
Jag har ställt mig följande frågor:
* Kan dessa ljus ersättas med något annat?
* Kan användarens desorientering i relation till tekniken minskas?

EGO OF THE MACHINE
Internet kan aldrig vara ett neutralt väsen, eftersom människor är inblandade i det, och det ligger
i vår natur att bara bry oss om mer om vissa personer, räkna dem till gruppen och på samma
sätt stänga ute andra. För att låta en brukare interagera med och identifiera sådana emotionella
uttryck i min produkt, vill jag arbeta med känslan att den ska kunna bära mänskliga egenskaper.
Därför vill jag låta mitt ”homage” visa när det är glad, sårad eller arg (genom t.ex. blixtrande rött
ljus) när det kommer främmande produkter uppkopplade till en annan internet källa. Då kan man
antingen vänta ut den känslomässiga relationen tills produkterna ”vant sig” vid varandra eller
placera enheterna nära varandra för att snabba på igenkänningsprocessen och skapa förståelse
för att de måste samexistera och lugna ner sig (visualiseras genom t.ex. svepande gult ljus).

TALA I TILLTALANDE TUNGOR
Förbättra och/eller uppmuntra kroppsuppfattning och sträva mot att stärka den och uppmana till
rörelse. Genom att något utanför den virtuella världen söker ens undermedvetna uppmärksamhet
kan produkten medvetandegöra omvärlden så att användaren kan interagera med den.
Exempelvis kan det långsamt bli mörkare i rummet, när man sitter stilla, för att sedan efter viss
tid återgå till normal belysning. Denna skillnad kan få personen att registrera att något hänt och
därmed t.ex. betinga en förändrad position eller aktivitet.

För att kunna visualisera detta har jag funderat kring hur olika uttryck och mönster för ljuset kan se
ut. Därför har jag skissat på hur t.ex. mycket/lite information, stressat vs. lungt och komplexiteten i
den splittrade resesträckan internetpaket tar kan se ut i kombination med färg.

SOUNDTRACK TO YOUR WORK
En annan möjlighet är att genom en ambient visuell arbetsmiljö komponera/generera bakgrundsljus genom användning av internet som ett ”soundtrack to your work”.

LITE INFORMATION/
LUGN

Bilden visar hur detta kan visualiseras över en dag, där grön färg indikerar när internet används.

STRESSAD /
MYCKET INFORMATION

34

35

PROMOTING THE BEAUTY OF ”OFF-NESS”
Jag vill belysa internets ”på/av”-lägen genom en lösning som visualiserar detta. De flesta jag
intervjuat har sagt att de nästan aldrig stänger av routern, kanske bara om de reser bort i mer än
en vecka. Jag har även talat med en psykolog13 som säger att hon ofta stöter på unga män och
kvinnor som känner att de spenderar för mycket tid på internet, får presstationsångest av detta
och mår dåligt över att de inte träffar vänner eller gör saker i ”verkligheten”. Med detta vill jag belysa vikten av konceptet kring den här avstängningen.

{3} ELECTROMAGNETIC REHAB
INTRODUCED TO VS. BORN ONLINE
Internet kan vara svårt att ta till sig när det introduceras, framför allt för en äldre generation. Men
behovet av internet mognar snabbt och så fort det utvecklats förståelse för och med tjänsten blir
det helt naturligt och ingår som ett grundbult i ditt liv. Det blir svårt att klara sig utan det och internet blir helt självkart närvarande. Ju tidigare denna introduktion sker dessto mer naturlig blir interaktionen. Men den här förståelsen går snabbt över i att vi tar internet för givet, eftersom det uppstår
andra svårigheter i interaktionen med det nya mediet och att fokus lyfts från mediet i sig.

En man jag intervjuat14 har sagt ”När jag kommer hem sent och det är mörkt i lägenheten är det
de små blinkande lamporna på routern som möter mig”.
En av de viktigaste insikterna jag vill sprida med med mitt projekt är att upplysa om internets
närvaro genom intressant interaktion, visualiserande uttryck och form kring på/av-stängning.

Varje gång vi lägger upp något på trådlösa nätverk som vi betalar för att företag tar hand om, för
att själva slippa gå omkring med USB minnen, så ger vi också bort ltie av ansvaret för vad och
var. Många jag intervjuat säger att det främst är under korta perioder de uppskattar internet-frihet,
t.ex. om de vistas långt ute på landet, i fjällen eller utomlands.
ARE WE BECOMING TECHNOPATHS?
Teknik föder nya behov av ny teknik. Liksom med all utvecling så skapas det fler
användningsområden och utvecklingspotentialen får bränsle.
Om tekniken uppmuntrar oss att använda, förenkla, underlätta och ordna våra liv - hur kan vi
motstå erbjudandet? Vad krävs för att vi inte ska bli genomlata och grundlurade i känslan av att vi
har kunskap som vi faktiskt inte själva har utan bara är duktiga på att hitta snabbt på nätet.
CYBERSJUKA
Det slarviga och lätt omedvetna användandet av internet ser vi konsekvenserna av direkt; våra
kroppar inte är skapta för att sitta fastklamrade framför våra skärmar.
Enligt en sjukgymnast12 jag talat med är några av de vanligast förekommande åkommorna
kopplade til tekniken: musarm, podnacke /padnacke, sms-nacke/ sms-tumme

Detta resulterar i att jag vill utforma en produkt som låter avstängdheten få uppmärksamhet
genom att vara utformad så att produktens uttryck förändras i stort och att man av estetiska skäl
kan uppmuntras att tänka kring och faktiskt stänga av internet. Att framkalla en vilja att välja det
avslagna läget för t.ex. dess stilrenhet eller lugna utseende.

av

12 Mikael Strandh, Leg.sjukgymnast - Västerås (samtal)
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på

13 Maria vid Stockholms läns psykiatriska akutmottagning
14 Se bilaga

av

på
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Slutkoncept

Homage till internet + Accidental disco + Elecromagnetic Rehab + Claim space in space =

Labyrinternet
Efter att noga ha undersökt områdets komplexitet så valde jag att gå vidare med idén ”Claim
space in space” för att den lätt kan integreras med de tre övergripande koncepten (Homage till
internet + Accidental disco + Elecromagnetic Rehab). Ett kluster av mina tankar och modeller
resulterade i utformadet av en ”el&internet-station”, där man kan hantera och stänga av både el
och internet med ”interaktions-bollar”. Genom att både ta stor plats och smycka närmiljön med
form, ljus och ljud kan stationen förändra upplevelsen av dagens lösningar för internet.
GRUNDKROPP
Formen ”Claim space in space” har
fyra armar och det ligger bollar/ klossar i toppen på varje arm. Jag fortsätter att inspireras från Haeckliska
verk, organiska former från korallens
armar och
biologiska teckningar på stiliserade
synapser.
PÅBYGGNAD
Underdelen till idén”Claim space in
space” kommer att byggas ut och
behandlas som
kronan till en större form.

?
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Funktioner för Labyrinternet

BAKGRUNDSLJUS
Jag valde att arbeta vidare med det ambienta ljuset kopplat till användning av internet från
”Accidental disco” och låta min modell kunna visa upp känslor som t.ex. glad eller arg på annan
teknik. Genom att förstärka känslorna som vi människor har, t.ex. de som kan vara kopplade till om
man är en Mac- eller PC-användare, kan produkten ställa sig på din sida i denna ”svåra” konflikt.

• Förvara nycklar
• Ladda mobiltelefon (gärna trådlöst)
• Ladda surfplatta
• Förvara kvitton
• Möjliggöra internkommunikation - för de boende, t.ex. lappar, skärm att skriva på
• Lysa upp - miljöbelysning
• Smycka - estetiskt utformad i både påslaget och avslaget läge
• Fungera som router - ge internet
• Minska/optimera energiförbrukningen
• Fungera som airport - trådlöst

Ljuset ska också genomgående kommunicera på ett logiskt sätt som användaren förstår. Du är
faktiskt den person som routern blinkar till för att nå ut med sitt budskap.
BAKGRUNDSLJUD
Ljud kommer att öka interaktionen och Labyrinternet kommer att kunna signalera med fyra toner:
två av dem interagerar och berättar om när du eller någon annan tar emot en stor eller liten fil, och
två andra ljud talar om när du eller någon
annan skickat iväg en stor eller liten fil = uppladdning eller nedladdning i två olia utföranden.
Den kommer också att spela upp ett litet hälsningsljud när en sensor passeras för att påkalla
uppmärksamhet och hälsa på dig.

Bollarna/klossarna kan styra funktioner rörande:
El - Stand by-funktioner
Internet
Larm
Skrivare
Stereo
Mobiltelefoner
Surfplattor
Fjärrvärme

INTEGRERA VARDAGSLYX I FORMEN
Jag har valt att ”tilltala” samma
plats som en kinesisk ”Ming”-vas;
en
klassisk symbolisk plats som
”konst” kan ta i ett hem. Jag tror att
den
platsen ur semiotisk synpunkt är
tillgänglig i många hem för något
som är estetiskt tilltalande och man
vill ska ta en viktigt plats.
Att få bestämma när man vill har
tillgång till något (i mitt fall internet)
är en lyx, men att alltid ha tillgång
till något kan ha en negativ innebörd och kräver självdisciplin. Med
denna lyx vill jag ge min produkt en
exklusiv placering.

4/7 uttag är valda på undervåningen
3/3 uttag är valda på övervåningen
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Gestaltningsarbete 2
V
A
L
D

Konceptgenerering: 3 personligheter för Labyrinternet

Hur kommunicerar Labyrinternet med datorn?

HUSDJUR {1}
Mitt första koncept är en centralt placerad produkt som står i vardagsrummet eller i hallen som
man slår på när man är hemma och stänger av när man går ut. En interaktiv miljö- och
ekonomivärnande produkt, som hjälper till att hålla ordning på förbrukningen av el och internet.
Programmet registrerar alla husets eluttag och man kan välja vilka man vill att produkten
kontrollerar. Tanken är att ”husdjuret” uppmanar familjen att välja en gräns för vad som är rimlig tid
att lägga på internet hemma och ha som mål att försöka umgås istället för att sitta och slösurfa/
arbeta/spela i olika rum. Med en visualisering blir det en annan typ av intereaktion och det skapas
lite av ett tävlingsmoment med internet i centrum. Jag vill medvetandegöra att man tar tid från att
umgås med varandra.

EN POP-UP KOMPIS - ”CLIPPY”
På samma sätt som det lilla Microsoft Office Word ”gemet” ”hoppade upp” kommer det att finnas en stilisering skiss av Labyrinternet som en programvara som kan installeras på en dator eller
surfplatta.Jag har låtit kalla min variant för ”Clippy”. Den signalerar till och för användaren och registrerar det man vill att den
registrerar, som ett kombinerat ”Post-It” program och kalender.
Men jag vill även att programmet ska hjälpa till att uppmärksamma internetanvändandet.
Man kan dra hemsidor till Clippy, analogt med ”bokmärken”
som man vill öppna senare. Det kan vara en sång, ett plats
att resa till i närheten eller ett recpt på en ny maträtt som
Clippy kan visar upp som förslag när internet-tiden är på väg
att ta slut eller tipsa om och föreslå när användaren vänt sig
till datorn för att annars bara ”slösurfa”.

GODISAUTOMAT {2]
Mitt andra koncept handlar om att ge möjligheter till ett lekfullt moment för att tydliggöra av och på
funktionen av internet. Det gav upphov till en form med ett polettsystem, där användaren måste
interagera för att få tillgång till internet. Det finns ett flertal bollar med olika yta och form, som innebär olika tillgång till mängd internet. En stor, klumpig och bucklig boll tar t.ex. längre tid att passera
genom produkten och ger dig mer internet.
Inmatningen sker genom att vald ”internet boll” förs in i produktens
”huvud” där den möts av en ”hinderbana” inuti produkten. Både en digital skärm och transparenta
segment i produkten visar upp ”internet bollens” framfart. Det här konceptet har också en arm som
fungerar som en skål, där jag tänker mig att man kan ladda sin mobil med
trådlös el och förvara lappar/brev. Varje gång användaren ska ”hämta mer internet” stimulerar den
till fler/andra interaktionsmoment.

Genom att alla i familjen har t.ex. tags på nyckelringen eller armband på sig, som är kopplade till
programmet, där man har en profil, kan Labyrinternet veta vilken dator och mobil som tillhör vem
i familjen. Den kan då hålla koll på mängden konsumerat internet per person och således också
känna av när den som använder internet mest kommer hem och beroende på vilket mode och
de inställningar de valt. t.ex. visa sin uppskattning med ljus och ljud.
På samma sätt som med vilket annat beroende som helst så skapar hjärnan en betingning av
att tänka på det den är ”beroende” av och detta gäller också internet. Det kan bli som med t.ex.
bantning; det går bra i början medan motivationen är hög och aktiv, men det är lätt att falla
tillbaka i sina mönster och börja överkonsumera igen, framförallt om man inte tar sitt beroende
på allvar och inte aktivt ersätter det med en annan aktivitet. För att minska risken för återfall kan
användaren tillsammans med Clippy göra en plan och tidsreglera användningen och få den uppvisad under pågående användning. Det krävs genuint intresse och långsiktighet för att förebygga
denna risk för beroende som internet kan leda till.

PROJECT ME {3}
Det här konceptet är en produkt man har inkopplad i datorn vid arbetsplatsen, där den visualiserar för dig ”intressant” information om ditt internetanvändande genom projektion på väggen. Här
kan den t.ex. visa hur tungt trafikerad en sida du använder dig av är och hur ofta du söker dig till
distraktion under arbete på internet så att du får ett grepp om dina användning och en tidsuppfattning. Denna produkt kan också visa information om t.ex. väder och händelser utanför det virtuella
världen som får dig medveten om verkligheten.

Med detta menar jag inte att internetanvändning är negativt, men att man bör känna att man
själv har makten i sitt liv och det vill jag att mitt program ”Clippy” hjälper användaren med när
denne bestämmer sig för att ta emot hjälp.
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Resultat
Grundformens gestaltning

Projektet har resulterat i el&internet-stationen Labyrinternet, som fokuserar på händelsen kring
på-och-avstängning av internet och intereaktionen kring dessa funktioner. Genom att upplysa
betraktaren om mötet med internet genom aktiv interaktion och fokus på att kreera en
”personlighet” för internet har jag närmat mig mitt mål och synliggjort vad upplevelsen av internet
kan vara. Jag valde att arbeta med personligheter för tekniken för att förstärka mötet och då ge
användaren en mer intim och mer mänsklig upplevelse med sin produkt. För att förstärka sympatin för internet ville jag bygga upp en inre bild hos min betraktare kopplad till dess emotionella
funktioner framkallade ur mötet.

GRUNDFORMEN TAR FORM
Skisser i plastelina i skala 1:6 gjordes för att skapa en uppfattning om proportioner och prova olika
uttryck. Inledningsvis testades svepande stora grundformer, riktningar och tänkt placering av
knappar och funktioner med skissmodeller. För att stimulera den konstnärliga processen så valde
jag att arbeta med det konstnärliga uttrycket först, innan beslut fattats om grundproportioner eller
funktioner.

Min projektbeskrivning innebär en blandning av kritisk design, 'interaction-design' och
industridesign med fokus på ’Design För Alla’ och resultatet är precis det; en kritisk interaktiv produkt som har genomgått en industridesign-process. Det kritiska elementet utgörs av att tydliggöra
avstängningsfunktionen och att betraktaren varseblir vad det innebär att stänga av internet. Detta
möjliggör en funktion som dagens router helt saknar moment för. Visst går det att dra ur sladden,
men att skapa avstängning som en huvudfunktion erbjuder en ny dimension till förhållandet
mellan användaren och produkten.
’Design För Alla’ som innovationsmetod har gjort att jag tagit tag i problemet från ett nytt
angreppsätt, där frågeställningen ställts på sin spets och format interaktionsmomenten till mer
grundläggande formhändelser. Genom detta har jag ifrågasatt gammal praxis och referensramar
för existerade standardlösningar vilket har lett till att jag pressenterat frågeställningen i en ny
förpackning.

ATT ARBETA UTIFRÅN EN SKULPTUR
Jag övergick till modellarbete i skala 1:3 och
byggde två modeller, dels den som illustrerar

Min modell är ett konceptutförande där jag tycker dess storlek är lätt att få en känsla för formens
helhet och uttryck, men för att verkligen skaka om debatten anser jag att modellen behöver ta
ännu mer fysisk plats och bör förstoras markant. Då blir den stor nog för att kunna agera viloplats/
pall och skapa interaktion med sin volym som möbel. Produkten illustrerar ett problem som riktar
sig till en vuxen målgrupp, men för att släppa in barn i interaktionen och låta dem vara med vill
jag att produkten blir så stabil att det är möjligt att klättra upp på den och nå knapparna för att
de också ska kunna vara med och interagera med den.

Jag tyckte att den gula plastelina modellen var
mest intressant och ville fortsätta att skapa
hålrum, intressanta övergångar och mellanrumsformer för formen och på så sätt låta internet ”bo”
inuti formens hålighet. För att modellen ska kunna
ta samma semiotiska plats som den kinesiska
vasen utgick jag från att modellen måste ha hög
estetisk spänning och väcka intresse med sin
grundform.
Den här första modellen är tänkt som en skulptur,
där jag vill utmana och medvetet överdriva mitt
kreativa uttryck för att sedan söka efter en förenkling av formen. Därför behövde jag ett tydligt
utarbetat formspråk som jag kunde falla tillbaka
på när jag senare
stiliserade den.
Jag valde att likt den gula modellen tillföra fötter till Labyrinternet som bär upp den likt min gula
modell på föregående sida, så att den tar plats som en ”möbel” och inte blir lika ”tung” neråt som
den första lermodellen annars blir.

15 http://www.svd.se/kultur/understrecket/pa-vag-mot-cybernetisk-totalism_8191144.svd
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Interaktionens gestaltning
Jag utgick från idén ”Claim space in space”, men valde att bara använda två armar med bollar/
klossar för internet- och el-interaktioner i slutmodellen.
Till grundkoncept för Labyrinternets personlighet valde jag ”husdjur” med fokus på dess emotionella reaktioner.
Mellan de två armarna skapade jag en
hålighet; en slags skål som likt den
”godisautomat” erbjuder t.ex. en laddningsplats, nyckelförvaring och brev/lapp-ställ.
Jag ville låta de två armarna ha olika form för att symboliserar att de har olika funktion och låta
dem ha olika typer av interaktionsmoment genom utformningen av sina bollar/klossar. Jag gillade
mässingsklossen från ”Claim space in space” använde den för på och avstängning kopplat till el,
gav den funktion med en liten motståndsdetaljs från en gammal bandare för att försöka efterlikna
det ”klick-ljud” och funktion som jag tänker mig att den knappen ha. För att visa på internetes på
och avstängningsfunktion använda jag en svarvad och lackad träboll i akrylinfärgad vril (trädknöl)
för internet. Labyrinternet än en produkt som kan interagera med ljud och för förbereda
betraktaren på detta så har jag placerat ett galler som ska likna fronten på en högtalare i dess
ena sida. Här illustreras olika typer av bollar/klossar och hur de kan fungera för på och avstängning.
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Ljusets gestaltning

Vad signalerar olika färger? Under min workshop pratade vi mycket om ambivalensen som
Trafikljus
Regnbåge
Spektrum ljus
existerar kring uttryck kopplade till olika färger, t.ex. trafikljus-röd,
varmvattens-röd eller kärleks-röd. Det finns tillfällen då röd betyder
påslagen och inget ljus (svart) betyder avslagen.
I relation till känslor tolkas ofta röd färg som upprymd och passionerad, vilket är känslor som indikerar aktivitet.
Vi kom överens om att i produktsammanhang betyder röd oftast
avstängd i motsats till grön (ibland blå), som då betyder påslagen.
Vidare sa vi att det istället är intensiteten på ljuset som signalerar
vilken känsla det handlar om. Stadigt ljus betyder funktion (på eller
avslagen) medan snabbt och blinkande, eventuellt spretigt blinkande, ljus kan uppfattas som ”aggressivt”. Det gröna ljuset är mycket
mer konsekvent använt än rött i produktsammanhang (utom på
Xbox 360, där blinkande grönt betyder att batterierna snart är slut)
där de signalerar aktivitet och händelse, medan blått ljus betyder
lugn och stillsam.

Färgat ljus och dess intensitet kan även kombineras med andra uttryck för att berätta om flera
samtidiga händelser. Bildserien nedan till vänster visar nätverkets styrka och kontinuitet genom att
visualisera stabilt mönster = stabil täckning och ett mönster i upplösningstillstånd = dålig täckning.

Vattenkran

Bilden till höger visar hur det kan
finnas olika typer av övergångar
mellan ljusen, där t.ex. lugna
övergångar kan signalera att det är
begränsad aktivitet i nätverket.

Den sista bilden visar upp hur Labyrinternet med ljus kan signalera aktiva och specifika
händelsemoment. Den övre bilden visar när
användaren skickat iväg information att den nedre illustrerar
hur ett mottagande av information kan se ut.

På bilderna nedan illustreras hur Labyrinternet signalerar med färg
och med ett rött mer ”aggresivt” ljus och hur det sedan övergår till
ett grönt. När det blir grönt skulle det upplevas som mer glatt och
exalterat. Att en händelse sedan går från att vara aktiv till lugn
visas upp genom att grönt ljus kolliderar med ett blått ljus. Därefter blandar modellen in rosa/rött
för att berätta att aktiviteten ökat igen. På det här sättet hoppas jag att min produkt kan tala om
sina känslor och tekniska funktionalitet genom att ta efter emotionell stilisering.

Ljudets gestaltning

Labyrinternet än en produkt som kan interagera med ljud
och för förbereda betraktaren på detta så har jag placerat
ett galler som ska likna fronten på en Tillsammans med
Anders Skogh arbetade jag fram 5 koncept om ljud som
beskrevs ovan i första gestaltningsfasen för Labyrinternet:
stor mottagen fil, liten mottagen fil, stor ivägskickad fil, liten
ivägskickad fil och ett hälsningsljud.
Alla ljuden kan givetvis bearbetas mer och utvecklas bättre
först när slutformen existerar. Dessa ljud är nu enbart designade utifrån känslan vi ville singlaera, men i en förlängnig, när projektet är färdigt, vore det spännande att se hur
internet skulle kunna ”låta”.
(se bilfogade ljudfiler).
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Slutmodell materialval

Modellen är gjord i lera eftersom att jag inte ville låta mitt material och metoder kopplade till dem
begränsa mitt formspråk.
Jag vill få min produkt att kännas som ett hommage varför jag kontakta företaget Merck Group
och de valde att sponsrade mitt projkekt med fyra varianter av deras effekt pigment (se bild) i
skimrande, norrskenslika färger. För att förstärka internet ”hemplats” vill jag ha olika färger på
insidan och utsidan av min modell och för att hela produkten inte ska kännas för tung mot omgivningen så valde jag att göra den vit, för att ge den en klar och fräsch känsla. Internets ”hemplats”
blir också vit men skuggorna gör att den känns istället mörkgrå vilket tar fram effektpigmenten
bäst, fast ytterkroppens ytoror också är klädda i det.
I den riktiga modellen tänker jag mig att ”boplatsen” är inglasad med behandlade glas som är
lätt blästrade för att verkligen tydliggöra den platsen och även ge ytor att projecera ljus på. Men
glas är svårt att efterlikna med plexiglas och det har blivit en avvägning i modellen, som nu är öppen för att få ännu mer fokus på formen. Det är viktigt med transparensen där jag vill att man ser
konturerna i formen och ljuskällan men att det inte är hela synliga, det ska kännas lite ”hemligt” att
titta på internet.
Den knapp kopplad till el är en mäsignsknapp och det tycker jag är representativt eftersom den
blir stor och kall. Det är en tryck knapp och trycks ner för att stängas av och upp för att startas.
Internet däremot har en konformade prisma liknande form och tillhär en längre mer komplex och
organisk arm. Knappen är gjord i Akrylinfärgad vril (trä knöl) och vilket var det material som tilltalade och chokade mest under min workshop. Det materialet ”wowade” alla, framförallt i lackat/
blött utförande.
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Slutdiskussion
Denna diskussion är en summering av all den pågående diskussion som jag har haft integrerad i
mitt gestaltingnsarbete, förstudie och under hela processen. Här förtydligar jag vägval ytterligare.
FRÅGESTÄLLNINGAR:
Min vision var att skapa ett hyllningsprojekt till en av de absolut största uppfinningarna i människans historia, till internet, och dels skapa en produkt som fungerar som konceptuell och konstnärlig
plattform för debatten om vad internets effekt är i våra liv och jag anseer att det här är ett sätt att
ge internet ett helt nytt sätt att interagera med sin omgivning och att avstägningen och de olika
mötena gör interaktionen unik och udnersökande i sig. genom ’Desig För Alla’ har jag fått använda
en undersökande metodik och förstår mig på den i mycket större omfattnign nu än innan projektet.

Hur kan en artefakt göra internet till något interaktivt?
Min modell gör interaktionen synlig genom både ljus, ljud men också formförändring och
interaktion; händelser kopplade till funktion. Jag valde att arbeta med form som interaktion och där
har jag valt icke-geometriska former för att ge en känsla av en levande organism. Jag har valt att
skapa en ”boplats” åt internet för att ge en känsla av att internet behöver en egen plats och har
en volym, som väsen betraktat. Kort sagt ett förmänskligande.
Under arbetet med interaktivt ljus ville jag tilltala synen, ett framträdande och väldigt aktivt sinne,
som idag redan används i routerns ”små blinkande” LED-lampor. Dagens utförande upplevs ganska meningslöst och jag vill visa med min modell att ljus är väldigt inpräntat i oss och genom att
blanda in det med produktens emotionella reaktioner, har jag gett internet en personlighet.
När jag valt att testa vilka ljud som skulle kunna ge produkten ännu ett interaktionsmoment tillsamans med Anders Skogh, kände jag att det var ett stort projekt i sig. Jag har nästan ingen erfarenhet av ljuddesign men är känslig för ljud och värderar de som viktiga för ett djupare helhetsintryck.
Framförallt i mötet med Labyrinternet. Tyvärr har projektets tid inte givit mig möjlighet att fördjupa
mig i detta men tillsammans skissade jag och Anders fyra informationsljud och ett hälsningljud.
De behöver testas och arbetas vidare med men det ger ett första intryck, även för
kommunikationen rörande hörsel. I fortsatt arbete tror jag på att försöka utveckla ljud som kan
låta internetanvändningen generera bakgrundsljud t.ex. likt en porlande fontän.

Som avslutande ord vill jag säga att den här frågan är i brännpunkt för pågående diskussion i samhället och att vi
kommer se debatten tas i upp i många olika sammanhang, där jag hoppas att min produkt kan vara med och bidra
till att ställa denna debatt på sin spets. Jag vill hänvisa till en artikel15 publicerad i Svenska Dagbladet den 21/05/2013,
som talar om internets inverkan i våra liv och problematiserar diskussionen ytterliggare på ett spännande sätt genom
att blanda in företagens drivkrafter och inverkan i livet. Han säger at.ex. att Google inte producerar förföriska budskap
utan att de säljer tillgänglighet. ”Och det leder i sin tur till en väldigt schizofren situation, skulle jag säga, där du tror att
du är deras användare, men det är du som blir använd, eller du är deras produkt, och så slutar det med att du gör en
massa grejer för att få kontroll över din framtoning på nätet och ditt rykte på nätet, och folk blir besatta av det. Men
den verkliga bilden av dig är den du inte har tillgång till, det vill säga den bild som används för att sälja tillgång till dig
till en tredje part.”

Resultatet Labyrinternet blir ett konstnärligt utformat homage till internet som ställer frågan:

Hur kan jag synliggöra och förändra dagens syn på internet där det är något vi har trådlöst runt
omkring oss hela tiden och tar för givet?
Jag vill förstärka och påvisa att genom en på-och-avstägningsfunktion ger internet en ny dimension och en ny aktivitet i vardagen, där vi är medvetna om internets närvaro genom att vi startar
det och det interagerar med oss. På detta sätt medvetandegör jag min betraktare om bristen på
denna funktion idag.

Vilken plats tar internet i ditt liv?

Hur kan jag ta fram och forma ett konstnärligt uttryck för att närma mig ett nytt ”curret product
sign” för internet, där internet får möjlighet att ta plats i våra liv genom estetiska värden och emotionell funktion istället för att enbart fokusera på det tekniska?
Genom inspirationen dels från de former jag skissade fram under min första idégenerering där jag
inspirerats av Ernst Haeckel men också organiska skisser och stiliseringar på synapser i
hjärnan vill jag skapa referenser och tecken för internet och internets vilo plats i hemmet. Jag ville
skapa ett nytt uttryck och söka en form som inte går att associera till någon annan produkt men
ändå upplevas som spännande och med organiska linjer och kroppsliga former. Jag hävdar att en
lekfull approach på desigen gör min betraktare beredd på ett lekfullt möte.
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Bilagor
Frågeformulär med min expertgrupp

Frågeformulär med expertgrupp

1.
Använder mitt riktiga namn och skriver lisstor, utför vid jobb. Pseudonym konton vid lek för att bibehålla anonymiteten.
Det sker vid behov men som aktiv användare blir det oftare “procrastination browsing”
Vid lek så surfar jag på de sajter som jag vet tar längre tid och mer engagemang. På jobbet blir det mer att kolla
nyheter lite snabbt.
- en flik för varje del, och som man kan hoppa mellan. Effektiviserad sökning, med fokus.
Man råkar byta, tabba över 10-15 min, komma in i jobb mode som påminner om lek så att försöka hitta ingångar som
möjliggör kul. Deadline innebär arbete för mig som har syfte och som någon annan är du räknar med. Vanligare med
jobb till lek, men sätter ibland mig i egna jobb uppdrags situaioner för att strukturera upp ”lek” delen.
Det är nog samma sak för mig eftersom jag jobbar med det jag tycker är roligast, och jag tycker “roliga klipp” och sånt
är sjukt tråkigt oftast så jag kollar inte youtube etc. Spelar inga spel heller, eh jag har ju jobbat som konceptdesigner
inom spelbranchen men tycker mer om att göra än att spela:) Kul kille:)

1. Hur skiljer sig din internanvändning vid arbete kontra lek/fritid?
Hur ofta alternerar du mellan dessa lägen under en vanlig dag?
2.Hur tänker du dig att informationsinhämtningen från internet ser ut om du visualisera den?
3. Vad kommer vara nästa steg inom internets framtid?
4. Jag anser att det finns olika sätt att använda internet: vanor, research och autopilot till exempel.
Hur tänker du på dina modes?
5. Tror du människor kommer kunna hålla isär underhållningen och arbete när det ligger så nära
och underhållningen blir mer och mer lättåtkomlig?

2.
Jag ser det som anslagstavla med all information tillgänlig fast med extremt små bilder och textstycken som man inte
ser med blotta ögat men om man lär sig att använda rätt förstoringsglas så kan man komma åt det man söker
Jag tänker mig ljusfotoner på en motorväg. Lite som ett fotografi av biltrafik med lång slutartid, och sen animera det
skitsnabbt- Text eller bild i luften, uppfirån och dimper ner,
Jag gillar att tänka på det som ljus, elektromagnetiska vågorna, raka linjer, komplext nätverk som lyser. När du närmar
dig en satelit så blir det en knot, en klump av dessa trådar och på ett sätt som likanr en hjärncell kasstar den sig runt.
Ser bara en laddstapel/progressbar innan jag började tänka.. Hmm, som något magiskt, hur vet internet egentligen
vad jag bett om? Hur hittar den rätt bilder och bokstäver bland allt som finns där ute i www och sätter ihop det till det
jag ville se? Alltså, det är ju bara programmering och referenser, jag vet, men ändå. Borde ju gå att se hur det ser ut
i luften mellan routern och devicen om man bara hade ögon som såg i samma mhz/ghz som wifi sänder på. Finns
säkert en sån sensor på teknikmagazinet!

6. Vad tror du största konsekvensen av internet, positivt och negativt, i din vardag?
7. Hur många produkter i ditt hem är uppkopplade mot internet?
8. Tror du att ett beroende till internet blir oundvikligt om vi använder det allt mer och introducerar
det till allt tidigare åldrar? Skulle det vara ett fysiskt eller psykiskt beroende?

3.
Gratis och överallt,
Idag gör man skillnad på te x en app i en smartphone och en hemsida. Den gränsen kommer suddas ut. Internet
kommer se ungefär likadant ut, oavsett om vi använder datorer, telefoner eller google glass
- mer tillgänglit överallt, stan och landet, världsomspännande . mer självbetjäning, alla har en egen internetkälla med
sig. Popp up screen, smidigare än google glass.
interaktion merd verkliga världen. Att vi kan visa att vi bryr oss via interaktionen.
Att det blir som tv, att alla datorer/devices bara är bildskärmar, är ju påväg dit nu med spotify, netflix och all online gaming. Istället för att varenda människa har en massa processorkraft och ramminne med sig så finns allt detta i molnet.
Och betaltjänster såklart, internet kommer kosta mer pengar att använda.
4.
samma men vanor och autopilot går nog under samma kategori för mig. Dessutom finns det planering som i resor
och kalenderanvändning.
Jag tänker nog ungefär likadant. Vanligtvis har jag två modes. Första bygger på vanor och den andra på att lära mig/
hitta inspiration eller kolla efter fakta
- har sina vanliga moment, innan jag funderar på vad jag vill göra. Slutar med att jag hamnar i ett forum. 35 appar
med det är tre först, och det varierar vad som kommer in i autopilot.
flera samtidiga associations trådar, som ibland krockar. Ibland blir det ett naturligt slut för att du bara hittar den sista
sidan du bryr dej om, slutar bry dej om fårgan eller förstår innebörden av att ha frågat. Internet flow, då blir de mesta
automatiskt kul, får man det slängt på sig typ internetcafe då blir de mer autopilot.
Samma som du. Men kanske 80% är research till allt man tänker på. Stämde det min kompis sa där? Finns det en sån
här design? Hur lät themen till starwars? Det, och såklart det sociala modet. Instagram, fb, twitter etc.
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5.
underhållnings lättåtkomlighet beror alltid på personen ifråga. Vissa människor har ball med en pinne och en grushög
så jag tror att det är mer en fråga om arbetsmoral.
Det beror nog på vilken typ av jobb man har. De som måste koncentrera sig visuellt kommer nog fortsätta att mest
lyssna på radio/musik till exempel. Men jag tror också vi kommer få se mer kreativa lösningar för underhålla sig själv
på ett tråkigt jobb. Det kommer krävas mer disciplin och vi måste lära oss att lägga undan telefonen redan nu. Lite
engagemang till sin uppkoppling, så man lär sig att inte missbruka
- det måste bli svårare. Gräners mpste uppstå. Två separata grejer, ett knapptryck är för nära att missbrukas. Eller så
måste mitt jobb och kul suddas ut så att ens jobb blir kul nog att hålla sig till.
Mer interner överallt, en era där verkligehet och virtualitet kommer smälta ihop. Tangetbord kommer försvinna, vi vill ha
stora fina kontrolerade röreser inte små hårda knappar.greppa, dra, trycka, skjuta, svepa. Interetn förstärker verkligenhete, virtuella ljuskällor. Gränser kommer suddas ut.
Inte i media/design kanske men det borde väl gå bra inom andra yrkesgrupper? Men man kan ju hoppas att alla har
underhållande jobb, hellre det än att all underhållning blev lika trist som ett jobb på statistiska centralbyrån;)
6.
Possitivt: Screenshot. Nu kan jag använda internet på en plats med tex gratis wifi och ta ett screenshot så att när jag
borttappad i skogen har jag kvar en bit av just den specifika kartdelen jag behöver.
Negativt: har inte tappad bort min smartphone än men fasar över konsekvenserna. Är minst sagt beroende av internet så utan det måste jag kämpa med ordböcker och lexikon som jag inte har tillgång till.
Att ha ständig tillgång till en massa information gör att jag lätt kan hitta inspiration till allt möjligt. Men det är samtidigt
kontraproduktivt, för det tar en massa tid att leta, ta in och sortera informationen. Att ha alla kontakter eller te x recept
på telefonen är så klart smidigt. Men samtidigt så kan jag inte en enda väns nummer utantill. Vad händer med vårat
minne i längden om vi inte tränar? Och hur klarar vi oss när en gigantisk solstorm och sopar bort all information?
förbättrat din almänbildning, dynamiskt info på många sätt, tidssparande, Språkförändring, utveckling, personligare
språk . Tar upp mer tid än vad jag vill, kan inte slita mig/avgränsning.
Jag slutar tänka och jag slutar lägga saker på minnet, internet ersätter många saker jag borde kunna ha i min hjärna.
Och ingenting är spännande längre... Man vet att det inte finns några oupptäckta länder och man vet att jättemånga
supersmarta människor försökt bygga en teleporter men insett att det är omöjligt, det finns ingen magi kvar i världen.
Vilket egentligen är sjukt bra, kanske det bästa, för när inte exotiska platser eller svårfångad kunskap är spännande
längre inser man att det faktiskt är det allra närmaste irl-livet som är det mest intressanta, umgås med vänner och så,
leva i nuet, och det finns ju plötsligt överallt när man inte har täckning.
7.
Allt som går, alltså en.
Macbook, Stationär dator, PS3, två mobiler
Allt jag kan i mitt rum, dator, mobil, en till dator; Tv, dator, dator, dator, mobil, mobil, back up, timemaschine, laptop
två iphones och en ipad och macbooken och kanske teven?
8.
det är ett beroende som underlättar livet utan negativa konsekvenser, vad jag kan komma på
Såg en definition av “internetberoende” på internet någonstans, och enligt den så är nog många redan beroende.
Ja jag tror det är en del av våran framtid. Det är nog ett psykiskt beroende. Att fysiskt peka på en mobil tror jag man
ganska lätt byter ut mot en annan vana.
psykiskt, vi förväntas behöva det samhälsmässigt, hjärnstimulans mer förgivet ju tidigare man blir introducerad. Som
vår generation med el. Koppla upp sig till allt på samma sätt som vi har elektriska produkter. Stäng av el i huset med
mobilen. Folk går ut minre och det är lättare att prata på intenret utan att vara såbar, extrovert vilket gör att man blir
mer introvert i vardagen där man kan bli exposed.
Inte beroende kanske? Bara socialt invant beteende? Eftersom alla andra gör det.. Psykiskt är det, fysiskt kan jag inte
se vad jag får ut av www. Eller tänker jag fel?

Upplevt under djupintervjuer
Vad används internet på för primisser:
Ritual - musik slås alltid på när vi kommer hem, facebook uppdateras och skype ploppar upp
Vana - Den här kanalen, den här facebook kontont, bloggen
Autopilot - Röda notering, direkt dra på youtube, facebook, grvundläggande behov och mys :) :P
Familjärt - letar upp nått man känner igen
Vad det underlättar, varför jag vänder mig till internet:
Praktikaliteter, Små nöjen, Klychor, Medvetenhet, Säkerhet, Social
Normifierat - etablerat kulturelt fenomen - folk räknar med att jag kollar min mail flera gånger om
dagen och tar förgivet att jag villbli vän med dem på facebook
Det finns en avsaknad av regler, principer och moral som läggs åt sidan för psedonynmer., för den
viktiga internetfrihetes skull. Den effekt och funktion som faktiskt finns i och av internet är svår att
sätta fingret på.
Det har gått från att vi kan ansluta oss till internet i nästan alla hem, till att vi nästan alltid är anslutna.
Internet occupies your mind, let it follow you home, home to your heart
Internet is more like a painting or lisstening to music, you have to decide when it’s done. A feeling i
easily can feel lost in
Working and having my spcoail life online makes me feel important, famous and loved compared
to sitting alone at home working with out intenret waiting for a exhibition like in the old days
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