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213.113.105.50 bygger på relationen mellan fysiska och digitala objekt. Perception, person 

och identitet. Idag ser många forskare människan som en emotionell cyborg. Forskaren 

Amber Case säger i sitt TED Talks från 2010 att utvecklingen och användandet av telefon 

och dator har skapat en digital förlängning av vår hjärna och vårt emotionella liv. Vi kan 

med hjälp av vår telefon både kommunicera, resa samt få feedback snabbare än vi 

någonsin haft möjlighet till tidigare. Detta har bland annat illustrerats i filmen HER där 

Joaquin Phoenixs rollkaraktär Theodore förälskar sig i sitt operativsystem Samantha. 

Enligt en enkätundersökning om användandet av sociala medier och digitala plattformar 

som jag har gjort bland cirka 100 studenter på Konstfack svarade 53% att digitala 

plattformar har stor inverkan på deras person och identitet, 35% svarade att samma 

digitala värld tar upp väldigt mycket av deras lediga tid och 45% svarade att digitala 

plattformar påverkar deras psykiska välmående väldigt mycket. 

 

HER, Spike Jonze, 2013 



I boken Do Androids Dream of Electric Sheep?, som är inspirationskälla till filmen Blade 

Runner, illustreras andra exempel på relationer mellan det digitala och fysiska. Do 

Androids Dream of Electric Sheep? är en dystopisk science fiction-roman som handlar 

om en androidjägare som har i uppdrag att mörda sex androider som kommit till jorden 

med uppsåt att döda. Androider har tidigare fungerat som slavar åt människan och 

tillverkas av ett stort företag vid namn Tyrell Corporation. Mottot är ”More Human Than 

Human” och robotarna är både till utseende och behov väldigt lika oss människor med 

undantaget att de inte kan känna empati. Människans relation till djur är ett annat ämne 

som berörs i boken, även till viss del i filmen. I boken är det hög status att äga ett levande 

djur. Det anses vara ett bevis på en människas empatiska förmåga. Att empati fått hög 

status i samhället beror på att det är just den förmågan som skiljer människan från 

android. Även androider som till synes är perfekta kopior av människan kan aldrig känna 

empati även fast dom rent teoretiskt kan förstå och fejka känslan utåt. Huvudkaraktärens 

högsta dröm är därför att tjäna ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa ett 

riktigt husdjur, av kött och blod.  

Både filmen och boken ställer oss inför moraliska dilemman som bland annat 

diskriminering av levande varelser som känslomässigt är väldigt lika oss människor. 

Den väcker också frågor om identitet och vad det är som egentligen definierar ett liv. En 

enkel tolkning av båda berättelserna är att den biologiska massan, alltså kroppen, inte 

spelar någon roll i sammanhanget. Det är sinnet och våra känslor som definierar vad som 

är mänskligt och inte.  

Amber Case säger att historiskt sett så har människan genom alla tider tillverkat verktyg 

för att modifiera vårt fysiska jag, vår kropp, i syfte att bli starkare och snabbare för att på 

så vis kunna jaga och bygga bättre. Idag menar Case att vi istället modifierar vårt sinne 

och våra känslor genom användningen av och mängden information vi i modern tid delar 

på våra digitala plattformar, såsom Facebook, Instagram, Twitter etc. Att oredigerat dela 

vardagen med sina följare på sociala medier har för många blivit för svårt att motstå. 

Företag som Facebook och Google har vid ett flertal tillfällen sålt information om sina 

användare vidare till tredje part. Senast i mars 2018 tillkännagavs det att Facebook delat 

data om 50 miljoner användare till en engelsk kampanj- och kommunikationsbyrå med 

kunder som Donald Trump och Ted Cruz. Så vad är det egentligen som händer med oss 

som individer när vi delar privat information med aktörer som använder våra liv som 

hårdvaluta? Äger vi våra egna tankar och hur kan vi förhindra kommersialiseringen av 

våra digitala identiteter? 

 



Body, T-shirt, 213.113.105.50 

I mitt projekt har jag synliggjort min digitala identitet. Innehållet jag har arbetat med är 

material som jag har lämnat efter mig på internet. Konstruktionen är uppbyggd enligt 

samma princip som en hemsida med ett huvud och en kropp, <head> och <body>. På 

huvudet finns titeln och på kroppen finns innehållet, text och bild. Precis som på en 

hemsida så finns det även ett index, en förstasida, där en sammanställning av samtligt 

material finns. Titeln på kepsen är min IP-adress, en 11 siffror lång kombination som 

vanligtvis jämförs med ett personnummer, men som också för mina tankar mot nummer 

som fångar blir tilldelade i fängelse. Koden på mugg och t-shirt säger att ett fotografi på 

mig sitter där, en profilbild, med en bildtext som berättar min IP-adress. Adresserna på t-

shirt, affisch, klistermärken och publikation är webbadresser som jag har besökt vid 

angivna datum och tider. På den tillhörande webbshoppen säljer jag alla dessa enheter, 

både huvud och kropp. I mitt projekt har jag alltså arkiverat, paketerat, kommersialiserat 

och sålt mig själv, min digitala identitet. 

Precis som med innehållet har jag formmässigt valt att till stor del arbeta med ett 

oredigerat dokument. Jag har bortsett från user experience, användarupplevelse, i 

utformningen och använder mig av en vit bakgrund med svart text samt blå och lila 

länkar som är stumma vid interaktion. Det är ungefär så en oredigerad hemsida ser ut.  



Intro, Hemsida, 213.113.105.50 

 

Vägen hit har dock både varit lång och brokig. Idéerna har varit många och uttrycken 

olika. Jag började utforska relationen mellan det digitala och fysiska redan i september 

förra året under kursen ”Kartlägga en plats” tillsammans med Cathrine, Sara och vår 

gästlärare Dan från Royal College of Art. Jag valde då att samarbeta med en vän som 

arbetar med skulptur. Vi valde tillsammans ut olika objekt som är relaterade till hans 

praktik som jag sedan gjorde korta 3D-animationer av. Tanken med animationerna var att 

visa hur min kunskap samt min perception förändrats tack vare vårt samarbete.  

I nästa steg, under kursen ”Mytologier”, valde jag att arbeta med webbkameran. Jag var 

fascinerad av hur många i min omgivning valde att sätta tejp över kameran på datorn och 

började läsa om vad som låg bakom detta och hur fenomenet hade tagit fart från början. 

Jag förstod rätt snabbt att ingen av mina vänner som valt att tejpa över kameran på datorn 

var varken galen eller paranoid. Möjligheten att vi på någon nivå blivit övervakade både 

via kameran och högtalarutgången på datorn var både stor och oroväckande. 

Slutresultatet blev en digital informationsaffisch som gav betraktaren information om 

ämnet samt tips på hur man på bästa sätt kan skydda sig mot digitala intrång. Syftet med 

att använda kameran i slutresultatet var för att exponera betraktaren för problemet, vilket 

inom psykologi anses vara ett av dom mest effektiva sätten att övervinna en rädsla. 

När examensprojektet senare drog igång så var jag fortfarande inne på att arbeta med AR. 

Jag ville föra den fysiska världen in till den digitala. 



Digital informationsaffisch, 2017 

 

Jag funderade till en början på att arbeta med animation eller film. Jag provade också att 

arbeta med olika symboler i 3D som på ett eller annat sätt kan förknippas med både det 

fysiska och digitala. Tanken var att arbeta med dessa symboler i collage för att sedan ställa 

ut digitala stilleben.  

Efter delpresentationen i mars valde jag dock att skala av, ta bort och arbeta typografiskt. 

Feedbacken var spridd, många tycke det lät intressant och spännande, andra förstod inte 

vad jag ville kommunicera och trodde att jag bara ville göra något som såg coolt ut. Jag 

kände mig osäker och valde att bläddra igenom mina första skisser till projektet och 

hittade utkast av dokument där jag arbetat med mig själv, min webbhistorik, profilbilder 

med mera. Efter det började saker och ting att falla på plats i mitt eget huvud och jag fick 

för första gången en tydlig bild av vad projektet skulle bli. Allt kändes helt plötsligt 

självklart för mig, projektet kommunicerade och min research hade gett resultat, jag har 

sedan dess arbetat mot ett tydligt mål.  

När jag nu är i mål har jag som tidigare nämnt arkiverat, paketerat, kommersialiserat och 

sålt mig själv, min digitala identitet, utifrån frågeställningen vad är det egentligen som 

händer med oss som individer när vi delar privat information med aktörer som använder 

våra liv som hårdvaluta? Äger vi våra egna tankar och hur kan vi förhindra 

kommersialiseringen av våra digitala identiteter? 



Affär, Hemsida, 213.113.105.50 

Den 29 mars 2018 går jag upp tillsammans med min flickvän klockan 05:10. Klockan 

05:23 sätter jag på låten Lucifer Calling med det brittiska bandet WU LYF. En 

demoversion som senare kommit att kallas Cave Song. Jag älskar WU LYF. Jag öppnar en 

ny flik där jag går in på DN.se för att skumma igenom nyhetsflödet. Vanligtvis går jag in 

på Aftonbladet.se men av någon anledning kommer DN.se upp som förslag i webbläsaren 

ibland. Jag går sedan vidare till The Nine Club With Chris Roberts, eller Nine Club som det 

oftast kallas, en podcast om skateboard. Min dag rullar på. Jag lyssnar på söndagsintervjun 

med Kristina Lugn, googlar recept på pepparsås och läser diverse trådar på Flashback. Jag 

spenderar majoriteten av dagen i soffan och lämnar knappt datorn alls mellan klockan 

05:23 och klockan 23:59.  

Klockan 09:53 loggar jag in på Facebook för sjätte gången. Jag har då varit vaken i nästan 3 

timmar. Tristess. Jag tittar på klipp från träningsmatchen mellan Djurgården och Union 

Berlin från 2014. Djurgården fick böta 370 000 kronor efter att publiken stormat planen. 

Både agerandet från supportar och klippet i sig är hjärndött men är ändå underhållande 

att titta på. Det är någonting med sport som engagerar mig väldigt mycket. Jag klickar mig 

vidare in på Sofialäktarens youtube-kanal. Sofialäktaren är Djurgårdens ståplatsläktare 

och klacksektion. På Tele2 arena är det den södra kortsidan mot Enskede. Jag tittar på 

klipp från tifot mellan Hammarby och Djurgården sommaren 2015, lyssnar på en remix 



av låten Sweet Dreams och tittar på ett kort filmklipp från en debatt mellan Göran 

Persson och Carl Bildt. Jag surfar vidare på youtube och kollar på klipp som jag säkert 

redan sätt 1000 gånger. Majoriteten av klippen är skateboardrelaterade, när jag var liten 

kunde jag sitta i timmar och kolla på samma skatebordfilm, hockeymatch eller lyssna på 

samma låt. Inget har egentligen förändrats. Jag känner mig fortfarande som 15 år gammal. 

Film, 213.113.105.50 

I efterhand är jag glad att jag begränsade projektet till en dag. Det är ett väl beprövat 

koncept och fungerar som ett hemma hos-reportage som går att hitta i tidningar som 

Residence, Elle, Hänt Extra och Expressen.  

Mina tankar efter att utställningen är avslutad är att projektet fortfarande är i 

startgroparna. Jag har fortfarande massor av gestaltningar jag skulle vilja testa och 

förverkliga. Jag har fortfarande roligt med mitt koncept och känner att jag lyckades 

förmedla mina tankar på ett underhållande och begripligt sätt under mina 15 minuter i 

konferensrummet Kobran. Jag är både glad och imponerad över min gästkritiker Johanna. 

Det var tydligt att hon kom med förkunskap och hade läst in sig på mina referenser. 

Samtalet kändes relevant och utvecklande. Hon pekade på saker jag kunde utveckla och 

behålla. Hennes egna reflektioner blandades med många intressanta frågor. Jag kände mig 

trygg med mitt arbete på scenen och samtalet inspirerade mig.  



Efter samtal med besökare och andra personer som tagit del av mitt arbete på och vid 

sidan av utställningsytan så hade jag, enligt mig själv, kunnat vara ännu mer konsekvent i 

mitt uttryck och mer trogen mitt koncept i utformningen av utställningen. Exempelvis 

kunde jag ha haft produkter till salu under utställningen eller på ett tydligare sätt betonat 

den kommersiella kritiken i projektet genom skyltning eller hänvisning till pris och 

produktinformation. Idéen är mycket tydligare och får en mer rättvis inramning på 

webbshoppen. Projektet behövdes inte förklaras på internet utan skapade diskussion, 

engagemang och ett habegär hos besökaren. Precis vad jag hade hoppats på att mitt arbete 

skulle förmedla. 

Jag har haft roligt under formningen av mitt projekt. Jag har haft samtal med kompetenta 

producenter, typsnittsformgivare och andra inspirerande människor som besitter 

kunskap och erfarenheter jag inte har. På så sätt har jag lärt mig och utvecklats mycket 

under tiden jag har arbetat med mitt projekt. Slutresultat är väl genomtänkt, väl 

genomarbetat men jag hade gärna haft ett par veckor till för att slipa på detaljer i 

bildredigering samt på webben. Överlag är jag nöjd med mitt arbete, jag har fått positiv 

feedback från personer jag både litar på och ser upp till men även från oväntat håll och 

från personer jag aldrig tidigare träffat. En fin avslutning på 3 rätt långa år på Konstfack. 

 

Webbhistorik, T-shirt, 213.113.105.50 



Referenserna till mitt projekt är Fear and Love: Reactions to a Complex World en bok om 

en utställning som handlar om ångest och optimism inom kontemporär design på The 

Design Museum i London. Uncorporate Identity en bok skriven av den holländska 

designgruppen Metahaven, filmen Blade Runner, från 1982, av Ridley Scott, filmen HER, 

från 2013, av Spike Jonze, Amber Case TED Talks, boken Do Androids Dream of Electric 

Sheep?, från 1968, skriven av Philip K. Dick samt Giacometti målar porträtt, från 2004, 

skriven av James Lord. 

 

Webbhistorik, klistermärken, 213.113.105.50


