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 Sammanfattning 
I mitt examensarbete har jag gjort fysiska gestaltningar av den 
information som sparas om oss internetanvändare idag. Jag har valt att 
uppmärksamma och arbeta kring det faktum att informationen som sparas 
inte längre tillhör oss individer. Mina gestaltningar är baserade på de spår 
som jag lämnat efter mig under 2018, som kommer finnas kvar längre än 
min livstid.
 
 Upplägg
I den här delen beskriver de olika delarna av rapporten går igenom och hur 
upplägget för texten är. Rapporten börjar med ett index som ger en översikt 
över innehållet. I syfte och frågeställningar skriver jag om vad mina mål och 
syfte har varit med det här projektet. Under rubriken bakgrund beskriver 
jag tidigare projekt som jag tycker varit en förgrund till det här projektet. 
Avsnittet kontext & ingångar ger en bakgrund i min teoretiska och visuella 
referenser till projektet, jag går igenom några av de texter och verk som 
varit en del av min inledande research i senare kapitel går jag in lite djupare 
på varför de har varit det. I Idéprocess stycket beskriver jag utvecklingen 
av idéen, vilka val jag gjort och varför, om innehållet och tankar jag haft 
under projektets gång. Under gestaltningsdelen skriver jag mer allmänt 
hur jag tänkt kring mina val i utförandet och material. I avsnittet som heter 
gestaltningar går jag in mer ingående om mina tankar kring varje enskild 
gestaltning och lite kort om utställningsutrymmet. Efter det skriver jag om 
min presentation av projektet och lärdommar jag tar med mig.

SAMMANFATTNING & UPPLÄGG
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SYFTE & FRÅGESTÄLLNING

 Syfte
Mitt syfte med examensprojektet har varit att gestalta mängden information 
som man lämnar efter sig som internetanvändare, även att informationen är 
permanent. Det vill säga att den inte försvinner bara för att jag raderar den 
från min dator. Jag tycker själv att det är svårt att uppskatta mängd genom 
en skärm eller bara i siffror. Genom att göra fysiska gestaltningar har jag 
försökt göra informationen mer greppbar.

 Frågeställning
Varför accepterar jag vissa saker på internet men inte IRL? I det här fallet 
varför accepterar jag eller går med på frivilligt att bli behandlad på ett visst 
sätt online som jag nödvändigtvis inte skulle acceptera IRL.

Hur gestaltar jag internet? Internet har ingen fysisk form, det är inte 
materiellt. I mitt projekt har jag försökt utforska hur man skulle kunna 
översätta delar av internet taktilt.
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BAKGRUND

 Teori & praktik 
I mitt första år på Konstfack hade jag kursen teori & praktik med Jens Schild 
och Catherine Anyango Grunewald. Ett moment i kursen var att man fick 
en teoretisk text som man skulle analysera och presentera på ett passande 
sätt. Jag blev tilldelad texten Dematerialization of screen space av Jessica 
Helfand. Texten är en kritik mot dagens design och hur vi ofta bara designar 
för skärmen genom skärmen med väldigt förutbestämda parametrar för hur 
resultatet ska bli. Min presentation och visuella tolkning av texten var hur 
ett rumsligt internet hade kunnat se ut, ett internet som var en del av den 
materiella världen där internetanvändaren, mina klasskamrater i det här 
fallet kunde gå runt i ett rum och läsa min text som var utplacerade på olika 
platser runt om i skolan. Hennes text har följt med mig i bakhuvudet under 
mina år på Konstfack och fått mig att reflektera väldigt mycket om vilka 
verktyg jag använder mig av när jag formger. Den har även hjälpt mig att 
styra min praktik åt ett håll som gör att jag kan kombinera både dator  
och hantverk. 
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BAKGRUND

Bilder från min presentation av Helfands text.
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BAKGRUND

 The feed, 2018
Under mitt andra år på Konstfack hade vi en kurs med Jiri Novak och Moa 
Pårup där slutprodukten skulle vara en tidning. Jag gjorde ett magasin som 
var baserat på clickbait, fake news och störningsmoment från internet. 
Jag ville utforska hur ett mindre seriöst innehåll skulle uppfattas i ett tryckt 
medium som anses ha en större trovärdighet än  internet. Vid första anblick 
ser tidningen trovärdig ut men efter en stund förstår man att allt innehåll 
bara är nonsens.
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BAKGRUND

Två uppslag ur mitt magasin.
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BAKGRUND

 Diverse projekt 2018-2019
Även under mitt andra år på Konstfack började jag utforska möjligheten att 
kombinera grafisk form med konsthantverk. Det öpnade upp för att jobba 
mer taktilt med min formgivning. Tidigare hade jag bara använt mig av 
tvådimensionella medium. Genom att blanda in andra material och tekniker 
än jag använt mig av tidigare öppnade det upp för nya möjligheter som 
passade mig bättre än att bara hålla sig till skärm eller tryckt medium. Det 
resulterade också i att min process blev tvärtom från tidigare då jag skissat 
först för att färdigställa digitalt. Istället började jag skissa digitalt för att 
sedan färdigställa analogt.
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BAKGRUND

Urval av arbeten 2018-2019.
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KONTEXT & INGÅNGAR

 Dematerilization of screenspace — Jessica Helfand, 2001
I Jessica Helfands text Dematerilization of screenspace som jag nämt 
tidigare, skriver Helfand mycket om att vi bara designar för skärmen idag, 
och hur det låser oss i en 2D värld som hade kunnat vara så mycket mer. 
Helfand skriver :

“The world of the Internet is its own peculiar galaxy, with its own 
constellations of information, its own orbits of content. And it is by no 
means flat.” 

Hennes text får mig att undra hur jag hade kunnat använda internet istället. 
Hur hade innehållet sett ut i den materiella världen. Även om jag saknar 
den tekniska kunskapen för att undersöka detta kan jag iallafall försöka 
fantisera. Tillskillnad från en bok har inte information som flödar runt på 
internet någon fysisk form, det är inte materiellt eller själva tekniken är 
materiell som till exempel sladdar och servrar men innehållet på internet har 
ingen form utanför skärmen. 

 Post-internet survival guide — Katja Novitskova
Det är en bok som jag stötte på under min Erasmustermin på Gerrit Rietveld 
academie. Boken är skriven av Katja Novitskova och är en publikation om 
att överleva i det digitala samhället. Hon pratar om att internet är en helt ny 
del av våran värld, som vi internetanvändare behövt skaffa oss kunskaper 
och förhållnings sätt för att kunna läsa av, precis som att man behöver vissa 
kunskaper för att överleva i skogen behöver man vissa kunskaper för att 
överleva på internet.

 You are here — Art after the internet — Omar Kholeif, 2014
En bok av Omar Kholief men den innehåller texter från en rad olika 
konstnärer. Boken handlar om konst efter internets framfart och även  
Post-internet art. Jennifer Chan har ett citat i boken som följt med mig under 
min process: 

“Post-internet art can be ultimately interpreted as a philosophical 
translation of online culture and practices into the physical world.”.

 Metaphors in Computer and Internet Terminologies —  
 Jingfang Wu & Rong Chen, 2013
Internet beskrivs ofta internet genom visuella referenser av användare, i 
artikeln Metaphors in Computer and Internet Terminologies av Jingfang 
Wu och Rong Chen skriver dom om olika referser som används för att 
beskriva internet. Några exempel är ett kontor, ett torg, ett bibliotek eller 
en informationsmotorväg. Även funktioner på internet har ofta en koppling 
till fysiska objekt eller handlingar, tex en hemsida som är en referens till 
hemmet och till en sida ur den fysiska boken. Wu och Chen skriver såhär: 

“Computer and Internet metaphors help us to understand an ev-
er-changing and growing field by using words and phrases that relate 
to other more common objects and concepts. We conceptualize com-
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puter and the Internet through metaphors”.

Många metaforer har fått en egen mening på senare tid och jag kan 
använda de i mitt vardagliga språk. Om jag till exempel skulle säga “Jag är 
hemma och surfar lite” skulle de flesta internetanvändare förstå att jag inte 
surfade på vågor med en surfbräda hemma i mitt vardagsrum.
 
 Kontor/Office — Lars Tunbjörk, 2002
En bok av Lars Tunbjörk med fotografier av retrokontor. Lars har fångat den 
estetiken jag letar efter under min process.

 213.113.105.50 — Simon Gustavsson, 2018
Titeln på projektet är Simons egen IP-adress. Han beskriver sitt  
projekt såhär: 

“213.113.105.50 bygger på relationen mellan fysiska och digitala 
objekt. Perception, person och identitet.......I mitt projekt har jag syn-
liggjort min digitala identitet. Innehållet jag har arbetat med är material 
som jag har lämnat efter mig på internet.” 

 The Wretched of the Screen — Hito Steyerl, 2012
Hito steyerl är en tysk konstnär men även författare. The Wretched of the 
Screen är en samling texter som bland annat behandlar bildens roll i det 
digitala samhället. I två av texterna, In Free Fall: A Thought Experiment 
on Vertical Perspective och The spam of the nation: Withdrawal from 
Representation har jag hittat citat som varit inspiration till mina gestaltningar.
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IDÉPROCESS

 Internet
Min process började med att jag gick igenom tidigare projekt jag jobbat 
med under min tid på Konstfack. Det fanns en röd tråd i mycket av det jag 
gjort tidigare, många av projekten kretsade kring internet, utforskande av 
material och att flytta saker ur sin kontext. Så det blev naturligt att fortsätta 
på det spåret. Jag ville att projektet skulle handla om internet och även 
gestaltning. Jag hade en lös idé om att projektet skulle sluta i flera objekt 
som tillsammans bildade en helhet. Idén innehöll även en tanke om att 
tolka olika irritationsmoment jag stöter på online och gestalta dom som 
en hinderbana, jag ville att de som besökte Konstfacks vårutställning 
skulle behöva ta sig runt dem för att se resten av utställningen. Med 
irritationsmoment menar jag saker som pop-ups, tekniska fel och spam. 
Saker som jag möter online men inte nödvändigtvis i en materiell värld. En 
inspiration till min idé var Katja Novitskova´s projekt Post internet survival 
guide som är en överlevnadsguide för post-internet eran. Rätt tidigt i 
processen insåg jag att det var lite för tidigt att bestämma en riktning för 
projektet. Min ingång till projektet var ganska kritisk. Efter ett samtal med 
Rikard Heberling insåg jag också att göra ett projekt där jag slänger iväg 
kritik lite hur som helst inte var en speciellt bra grund att börja jobba utifrån. 
Det var också för lite tid för mig att skapa en rättvis bild under den perioden 
som jag hade för projektet tyckte jag.

 Webbsidan
Att gestalta hela internet var ett lite för stort projekt insåg. Efter ett samtal 
med min handledare Jens Schildt kom vi överens om att försöka hålla sig 
inom ramen av en webbsida och bara gestalta de olika funktioner den 
innehåller passade tidsramen bättre. Webbsidan skulle vara min personliga 
hemsida, ett personligt rum fyllt med information om mig. Även här insåg 
jag rätt tidigt att hemsidan som det personliga rummet inte lever kvar längre 
och jag ville inte fastna i ett retroperspektiv till vad internet har varit. Helfand 
skriver såhär om hemsidan:

“Homepages, indeed! What could possibly be said to be homey 
about the web—or even about tv, for that matter? Do we find shelter, 
permanence, or comfort there? Does it smell good? Is it warm, famil-
iar, personal?”.

I och med sociala medier och andra plattformars framfart har hemsidan 
som ett personligt rum nästan helt försvunnit. Det mesta av mitt surfande 
sker genom Facebook, Instagram och Google. Att ha min egen hemsida 
fyller fortfarande en funktion för mig som formgivare, men det är inte 
en plats som jag skulle säga är hemtrevlig eller speciellt rolig. Det är en 
plats där jag marknadsför mig själv och visar upp mina kunskaper som 
formgivare. Istället så kollade jag på vilka webbsidor jag använder mest. 
Google hamnade på första plats. Enligt Wikipedia så äger Google ca 
93% av marknaden för sökmotorer. Jag använder Google dagligen för 
skolarbeten, vägbeskrivningar eller för slösurfande. Det är en plattform som 
samlat de allra flesta funktioner jag använder mig av vardagligen. Därför 
bestämde jag mig för att ha Google som utgångspunkt för researchen till 
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Exempel på min skissprocess.
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mina gestaltningar. Med det sagt var inte min mening med detta projekt 
varit att gestalta Google som webbsida utan en sökmotor mer allmänt. Jag 
ville inte återskapa eller använda mig av Googles estetik som varumärke 
utan ville försöka gestalta de olika funktionerna jag använder mig av  
på webbsidan. 

 Syfte?
Under min process har jag dividerat fram och tillbaka väldigt mycket om 
innehållet på webbsidan, ifall det är en viktig komponent och om projektet 
skulle sakna något syfte om jag bara fokuserade på gestaltningsdelen. 
Jag ville att gestaltningarna skulle behandla ett specifikt ämne och tänkte 
att innehållet var väldigt viktigt. Det var även väldigt svårt att börja gestalta 
något utan att ha ett syfte eller riktlinje att följa. Efter samtal med mina 
handledare om projektet, påpekade båda att innehållet skulle komma 
om jag bara satte igång att göra något visuellt istället för att bara att sitta 
och tänka. Sagt som gjort, saker började ta form. I det här stadiet var 
gestaltningarna väldigt spretiga och baserade på min intuition. Som metod 
för att skissa gjorde jag digitala kollage. Jag klippte och klistrade med bilder 
från webben och gjorde snabba skisser i photoshop. Eftersom de flesta av 
skisserna var baserade på min fantasi blev de ganska svåra för andra att 
relatera till. Så jag började leta efter något som kunde vara en grund för 
mina gestaltningar.

 Visuella metaforer
Helfands text kritiserar hur vi använder skärmen, dock så ger hon inga 
faktiska förslag på hur det hade kunnat se ut istället. Hon utlyser mest att 
hon vill ha en förändring. Så jag började röra mig bort från hennes text för 
att istället undersöka hur internet och webbsidor fungerar tekniskt, vilket i 
sin tur ledde mig till en artikel om visuella metaforer som används används 
för att beskriva internet. I artikeln ger Wu och Chen lite olika exempel i 
sin text om metaforer som används för att beskriva internet och dator. 
Många saker som existerar på webben har ofta både språkliga och visuella 
metaforer till den materiella världen som till exempel ett fönster eller att man 
“surfar” på internet. Några andra exempel som Wu och Chen skriver om i 
sin text är till exempel bibliotek/arkiv, motorväg, kontor och hav. Mycket av 
det som refererar till den materiella världen har sedan utvecklats och fått 
egen mening digitalt. Att jobba kring de olika metaforerna som används för 
att beskriva den digitala världen kändes som en bra ingång. Som jag skrev 
tidigare tyckte jag att vid det här laget var skisserna lite för spretiga så jag 
valde att fokusera på en metafor som utgångspunkt. Jag ville att allting 
skulle fungera enskilt men även tillsammans som en installation.

 Kontoret
Kontorsestetik var den metafor som jag tyckte passade bäst för att gestalta 
min webbsida. Det gjorde jag för att något som var återkommande i 
mina skisser var olika försök att gestalta mängden av information som 
hanteras på internet. För mig var den väldigt svår att begripa sig på när jag 
betraktade den genom skärmen. Att se informationen gestaltad materiellt 
var spännande tyckte jag. Kontoret gav mig ett bra ram att utgå från och 
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mycket visuell inspiration att kolla på. Jag hade även en tanke om att 
kontoret var föregångaren till internet och datorn, en plats där man hanterat 
stora mängder information innan det mesta blev digitalt. Lars Tunbjörks 
bok Kontor var en stor inspirationskälla till estetiken jag ville åt. Boken 
innehåller fotografier från kontor under 80 och 90-talet. Att använda sig av 
kontorsestetik resulterade även i att en tidig tanke om att enbart använda 
sig av konsthantverk för att skapa gestaltningarna las åt sidan. Mycket av 
hantverksdelen försvann i och med att det mesta av materialet jag behövde 
till installationen fanns redan hos kontorsgrossister. Vilket jag tyckte var 
lite trist men det var både billigare och mindre tidskrävande att köpa 
kontorsmaterial som jag modifierade så som jag ville istället för att bygga 
allting själv. Det resulterade i sin tur att mycket av mitt projekt började 
handla om logistik, dels var jag kunde hitta intressant material men också 
hur jag skulle få mitt material till skolan. Här dividerade jag väldigt mycket 
över att kontorsestetik är väldigt grå och tråkig. Även att det är motsatsen 
till hur min stil brukar se ut. Jag kom till slutsatsen att det ändå passade 
bra för mitt projekt, det kopplar tillbaka till min tanke om att den personliga 
hemsidan inte riktigt existerar längre. I takt med kapitaliseringen av 
internet har estetiken blivit mer steril och företagsliknande, då borde även 
gestaltningarna vara det. Det finns väldigt mycket roligt innehåll på internet 
men funktionerna som jag använder mig av för att komma åt innehållet ser 
jag inte som speciellt roliga i sig.

 Delpresentation
Två tredjedelar in i projektet hade jag en delpresentation av mitt arbete. 
Publiken förstod inte riktigt poängen med mitt projekt och de valen jag 
gjort i min process. Innan presentationen trodde jag att idéen var självklar 
och väldigt konkret men det var den tydligen inte. Ungefär samtidigt hade 
jag ett samtal med Simon Gustavsson för att prata om likheterna mellan 
våra examensprojekt, Som nämnt tidigare handlade Simons projekt om 
relationen mellan hans fysiska och digitala identitet. Han sa att han hade 
stött på liknande problem som mig. Hans lösning var att utgå från sin egen 
identitet och inte någon annans, han tyckte även att jag också borde ha mig 
själv som utgångspunkt. Till en början var jag lite tveksam. Jag var orolig 
att mitt projekt skulle sluta i ett plagiat utav hans men efter att ha velat fram 
och tillbaka kom jag fram till att slutresultatet förmodligen skulle bli helt 
annorlunda då vi bara behandlar liknande ämnen men inte sysslar med 
samma typ av utryck eller har samma metoder. 

 Syfte!
Efter delpresentation och mitt samtal med Simon funderade jag länge över 
var min största intressepunkt låg i arbetet. Genom att bara fokusera på att 
kommunicera en sak så tänkte jag att arbetet skulle bli lättare att ta in, jag 
kollade bakåt för att se vad som gått snett eller vad jag inte kommunicerade 
nog bra. Min slutsats var att det saknades ett riktigt syfte, som jag skrev 
tidigare var det något som oroat mig i början av projektet. Här insåg jag 
ganska tydligt att jag jobbat på i flera veckor och inte ägnat så mycket tanke 
på vad jag tyckte var intressant. Det var inte så konstigt att ingen förstod 
mig när jag inte kunde formulera meningen med projektet själv. Jag kom 
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fram till att det intressanta för mig var att göra mängden information som 
sparas materiell, något jag också skriver om tidigare i texten. Här valde jag 
att sadla om projektet och hamnade tillbaka på ett av spåren jag haft tidigt 
i processen, att projektet skulle handa om information och integritet. Här 
hade jag mer research och kunskap som grund för min idé. Till skillnad från 
då var inte mitt mening att skicka iväg kritik utan att gestaltningarna skulle 
visualisera mängden information som man lämnar efter sig som internet 
användare. Det blev också mitt syfte med projektet. För att ha något att 
jobba utifrån kontaktade jag Google och fick all den information som de 
sparat om mig från 2015 till 2019. Informationen jag fick innefattade bland 
annat all min webbhistorik, platsinformation och emailkonversationer. Nu 
var det bara tre veckor kvar till utställningen öppnade så det började bli 
kort om tid. Här gjorde jag valet att utgå från informationen men inte att 
publicera något. Det var för att jag var mer intresserad av att synliggöra och 
visualisera mängden information. Jag valde även att bara utgå från ett år då 
det kändes enklare att kommunicera.
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Exempel på skisser där jag jobbade med att gestalta mängden information.
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 Avskalning
De gestaltningarna jag valde att fokusera på var platsinformation, 
webbhistorik, email, informationslagringsavtal och internetreklam. 
Anledningen till det var för att alla fem kopplar på något sätt till information 
och integritet. Idéen om den fysiska webbsidan sattes åt sidan, därav 
försvann många av de funktioner jag fokuserat på att färdigställa innan. 
Några av de gestaltningar jag valde bort var adresslänk, inloggning  
och sök.

 Kommunikation VS fantasi
I mina gestaltningar har jag haft som mål att vara någorlunda tydlig i min 
kommunikation. Vårutställningen är väldigt stor och innefattar många verk, 
därför ville jag att mina gestaltningar skulle gå relativt snabbt att ta in. För 
att göra min installation mer tydlig valde jag att använda mig av termer 
som redan fanns används online för att beskriva mina gestaltatningar. 
Till exempel så står det “BROWSER HISTORY” på webbhistoriken och 
“INBOX” på emailkorgen. Samtidigt som mitt mål var att vara tydlig men 
under processens gång har jag varit väldigt orolig att de skulle bli för 
tydliga. På samma gång var jag också varit orolig för att ingen skulle kunna 
relatera till något som var helt baserat på min fantasi. Det har för mig varit 
en balansgång mellan kommunikation och att vara fantasifull, jag har inte 
kommit till någon slutsats till vad som är viktigast. Jag vet inte heller om jag 
lyckades hitta någon balans i detta projektet.

 Typografi
Till en början var min tanke att jobba med olika typsnitt för varje gestaltning 
och försöka få ännu mer utryck genom typsnittsval som var kopplade till vad 
gestaltningen kommunicerade. Den idéen lät bra men funkade inte för mig, 
många av motiveringarna blev för vaga. Istället valde jag att använda ett 
och samma typsnitt till alla gestaltningar. Mitt val blev Arial, anledningen till 
att jag valde Arial är för att det har en koppling till webbtypografi, men även 
för att det är ganska intetsägande i sin form. Något jag tyckte passade till 
kontorsestetiken. Jag valde även att modifiera typsnittet för få det ska gå i 
linje med mina ledord för materialval som var tungt, permanent och mängd. 
Jag hade även en tanke om att hur typsnittet applicerades kommunicerade 
mer än själva typsnittet för det här projektet.

 Material & taktilitet
En annan kritik jag fick under delpresentationen som jag skriver om tidigare 
i texten var att det taktila som jag ville komma åt i början av projektet hade 
försvunnit. Mina gestaltningarna var taktila på sätt och vis men inte speciellt 
spännande. De såg bara ut som vardagliga kontorsprylar. Jag kunde inte 
annat än att hålla med, som jag skriver tidigare i texten hade jag känt en 
viss oro över att kontorsestetiken var för trist. I det skedet valde jag att köra 
på ändå. Här försökte jag tänka om mitt tidigare val, i teorin var jag var nöjd 
med kontorsestetik som utgångspunkt men i praktiken blev resultatet inte 
så spännande. Jag kände mig väldigt låst eftersom enligt mig var många 
av gestaltningarna näst intill klara innan jag fick kritiken och att börja om 
kändes väldigt jobbigt. Min lösning på det problemet hittade jag i ett citat 
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från Steyerls text The spam of the nation: Withdrawal from Representation: 

“Ever been photographed naked? Congratulations — you’re immor-
tal. This image will survive you and your offspring, prove more resil-
ient than even the sturdiest of mummies…”.  

Citatet fick mig att tänka på att informationen som sparas på internet är 
permanent. Informationen försvinner inte bara för att jag raderar den från 
min dator, den existerar på en server någonstans bortom min kontroll. Att 
ha permanent som riktlinje i mina gestaltningar var mitt sätt att skapa en 
utveckling och förhoppningsvis gjorde det även mina gestaltningar mer 
spännande. Så de två sakerna jag försökte ha med i varje gestaltning är 
dels att det är mycket och även att det är permanent. Jag försökte visa det 
genom att välja material som på ett eller annat sätt kapslar in, ger ett intryck 
av tyngd och även genom att låsa fast mina gestaltningarna. Den här 
utvecklingen gav mig mer frihet och jag slutade följa min metod som jag haft 
tidigare till punkt och pricka. Något som är lite synd är att jag inte kom med 
den här insiktet tidigare i projektet så att jag hade kunnat ägna mer tid till att 
experimentera med fler material och tekniker. Något som var en inledande 
tanke i det här projektet. Såhär i slutskedet på projektet kände jag att den 
här delen inte fick nog mycket tid. jag hade kunnat utvecklat utförandet 
ytterligare om jag inte spenderat så mycket tid med att tänka.
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Exempel på material jag använt till gestaltningarna.
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 Platsinformation
Min första gestaltning är utav platsinformation. Steyerl skriver såhär i sin text 
In freefall: A Thought Experiment on Vertical Perspective: 

“Our sense of spatial and temporal orientation has changed dramat-
ically in recent years, prompted by new technologies of surveillance, 
tracking, and targeting. One of the symptoms of this transformation 
is the growing importance of aerial views: overviews, Google Map 
views, satellite views.”. 

Hennes text fick mig att tänka på hur jag använder platstjänster. Om jag ska 
till en plats eller kolla en vägbeskrivning kollar jag knappt på gatan längre, 
jag navigerar fram med Google Maps som vägvisare i ett fågelperspektiv 
genom skärmen. I utställningsutrymmet använder jag mig av en grå 
heltäckningsmatta som jag även tänker får fungera som en abstrakt satellit 
bild över Stockholm. Mattan är täckt med röda kartnålar som refererar till de 
platser jag besökt i Stockholm under 2018.

 Informationslagringsavtal
Min andra gestaltning är ett informationslagringsavtal. Dessa avtal dyker 
ofta upp när man ska registrera en användare någonstans eller innan man 
kommer in på en webbsida. Den här gestaltningen är inte baserad på min 
information, men jag tycker fortfarande att den är relevant för mitt projekt då 
avtalen man klickar i online ger någon annan tillåtelse att spara och använda 
min information. Dokumentären Terms & Conditions may apply handlar 
om att dessa avtal inte är alls är skapade för att vara användarvänliga och 
att avtalen är väldigt svåra att förstå sig på utan en juridikexamen. Det var 
något jag hade i åtanke för min gestaltning, att avtalet skulle vara väldigt 
tungt, svårt att läsa och även att det skulle något vara hållfast. Min lösning 
blev att gjuta avtalet i betong. Formatet på betongklumpen är A4 och ovan 
på klumpen står texten “PRIVACY POLICY”.

 Webbhistorik
Min tredje gestaltning är min webbhistorik, under 2018 besökte jag i snitt 
46 webbsidor om dagen. Det är 16780 webbsidor om året. I Informationen 
jag fick från google var allting väldigt prydlig och ordnad efter datum, den 
fick det mig att tänka på en bild jag sett från Stasis arkiv från Östberlin 
under DDR eran. I arkivet hade varje individ en pärm med information 
om deras vanor och ovanor. Därför valde jag en pärm till min gestaltning 
också, Tjockleken på pärmen är baserad på hur många sidor det hade 
blivit om min webbhistorik var utskriven. Mina materialval för pärmen är ett 
omslag av stålplåt, anledningen till det är för att inge intrycket av att pärmen 
är permanens och tyngd. För att förstärka intrycket har jag också använt 
buntband för att binda ryggen på pärmen och spänt fast alltihop med en 
lastspännare. Innuti pärmen är det 12 laminerade mappavskiljare som är 
markerade med årets månader. Det är för att ge intrycket av att pärmen 
innehåller just ett års webbhistorik. Titeln på verket är placerad på bandet till 
lastspännaren och är “BROWSER HISTORY”
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 Email
Min fjärde gestaltning är baserad på email. År 2018 skickade och fick jag 
ungefär 1000 email. Jag valde här att jobba med brevet som en gestaltning 
av emailet. En ganska bokstavlig översättning men det blev ett enkelt och 
direkt sätt att kommunicera email. Efter flera misslyckade försök att spika, 
gjuta och borra fast breven valde jag att fokusera på mailkorgen istället. 
Jag konstruerade en stålram som såg väldigt robust ut med genomskinligt 
plexiglas, för att ge insikt till vad som är inuti korgen men ändå ge en känsla 
av att det är inlåst. För att förstärka känslan av permanens har jag låst 
fast mailkorgen på utställning med en kätting. Mailkorgen är proppad med 
fönsterkuvert som har min mailadress skriven på sig.

 Internetreklam
Min femte gestaltning är en gestaltning av internetreklam. Den här reklamen 
var tänkt att vara en klassisk internetreklam till en början, något jag valde 
att frångå då det blev en konstig ironisk kritik mot reklam som inte gick i linje 
med resten av gestaltningarna. Istället valde jag att se internetreklamen som 
ett utrymme där jag kunde ge en extra hint till betraktaren vad installationen 
handlar om. Riktad internetreklam är en produkt utav den informationen som 
sparas om mig som individ. Genom att logga och spara mitt rörelsemönster 
online får jag reklam som är skräddarsydd efter mina intressen. För 
gestaltningen skrev jag en lång lista med olika saker man kan ta reda på 
om en internetanvändare genom att kolla igenom den informationen som 
sparas, listan screentryckte jag sedan på ett orange nylontyg.

 Utställningsplats
Som jag skrev tidigare jobbade jag länge mot att göra en fysisk webbsida. 
Min utställningsplats skulle vara själva webbsidan och resten av 
utställningen var internet. Själva webbsidan skulle vara ett rum med fyra 
väggar och tak, utvecklingen av min idé och att projektet började handla om 
min information istället för internet ändrade på det. Jag vart också placerad 
i mitten av ett stort rum, att bygga ett helt rum kändes för tidskrävande. Efter 
att ha tänkt över min placering så insåg jag att strunta i väggar och tak var 
en bra idé, istället använde jag mig av heltäckningsmattan jag skriver om 
tidigare för att skapa en gräns över vart installationen börjar och slutar. Jag 
tyckte den ramade in alla gestaltningar bra och hade samma känsla som 
resten av installationen. Jag hade även en inledande tanke av att använda 
mig av vanliga vita kvadratiska podier för varje gestaltning. Den här idé 
släppte jag också och valde att använda mig av kontorsstolar och lastpirror 
som podier, dels för att det gick mer i linje med gestaltningarna och såg 
bättre ut.
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Platsinformation överst & informationslagringsavtal under.
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Webbhistorik överst & email under.
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Internetreklam.
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Alla gestaltningar tillsammans.
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 Opponering
Presentationen av mitt projekt gick bra. Jag tror publiken förstod de val jag 
gjort och varför under min process. Min gästkritiker var Jonas Johansson 
som är lärare i digitala medier på Beckmans designhögskola. Han var 
väldigt intresserad och det kändes som han hade satt sig in i mitt projekt. 
Jag tyckte vi hade ett bra samtal, han hade intressanta synpunkter och 
andra vinklingar som jag inte tänkt på under min process. Saker som jag 
tyckte var självklara val i min process var det som skapade mest diskussion 
frågor både från Jonas och publiken, något som även varit genomgående 
vid varje delpresentation av projektet. Det förvånade mig lite för jag 
tyckte att jag hade motiverat mina val väldigt väl genom hela projektet. 
En tanke jag har kring detta är att internet är dels relativt nytt, utvecklas 
väldigt snabbt och har ingen riktig fysisk form vilket gör att varje enskild 
internetanvändare har sin egen bild av hur det skulle kunna se ut. 

 Reflektion
Allt som allt är jag nöjd med mitt examensprojekt, det har varit en väldigt 
lång och virrig väg. Det som jag är mest nöjd med är hur alla gestaltningar 
funkade ihop som en installation. Jag tyckte de ingav samma känsla, även 
att jag i kureringen utnyttjade både golv, podier och tak. I efterhand så ser 
jag mycket jag hade velat göra annorlunda i min process. Jag låste mig 
väldigt länge i att projektet skulle grunda sig i något och att det skulle finnas 
en koppling och logik. Det tog länge innan jag hittade ut från kontoret som 
en visuell metafor och tillbaka in i konsthantverk igen, vilket var lite synd. 
Det var i slutskedet som gestaltningarna utvecklades och blev intressanta, 
så jag hade velat ha mer tid till den fasen och utforskat fler möjliga tekniker 
att använda mig av till mina gestaltningar. Jag hade även velat jobba mer 
kring storlek i mina gestaltningar. Det var en kritik jag fick under mitt samtal 
med Jonas, att allt såg väldigt litet ut i utställningen. I det här projektet 
skapade jag en metod som jag följde stenhårt, vilket funkar väldigt bra till en 
början men skapade en låsning för mig längre fram i projektet. Det är något 
jag kommer ha med mig från det här projektet, att ibland ska man strunta i 
metoden för att det ska bi intressant. Så här i efterhand känner jag som att 
just det här projektet är avslutat men jag kommer fortfarande att jobba kring 
samma ämnen i framtiden. Det här projektet har bara varit ett steg på vägen 
i en mycket större process. Under projektets gång har jag kommit i kontakt 
med många duktiga och inspirerande lärare, konstnärer och formgivare 
som delat med sig av sin kunskap till mig. Något jag är väldigt tacksam och 
förhoppningsvis får göra till någon annan i framtiden.


