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Abstract

Introduktion
Utvecklingen av
deception, vilseledning.

Where is technology heading? And how will our behaviors towards these new innovations
look? This project questions the direction of ”beyond smart” products, through scenarios

within our everyday life. The work is both critical and speculative. Speculative in the sense

that it is speculating in how a future scenario with ”beyond smart” products would look like.
And by beyond smart I refer to the fact that the products would posses extreme features.

Under examensarbetets gång har processen varit en av de viktigaste utvecklingsfaktorerna
som konstant varit skiftande. Masterprojektets tema var, och är fortfarande i viss mån,

om vilseledning. Deception på engelska. En utgångspunkt som det undersöktes mycket

Such as complexity and irationalism. But also to be spontaneous and self aware. At the

kring. Både via workshops, experiment och intervjuer. Detta enorma sökande och letande

same time the work is questioning, and perhaps criticising, if this sort of development

banade i sin tur väg för nya upptäckter och frågor. Hur skulle det se ut om en produkt

really is beneficial for us or not. If we would turn to technology and smart products for a

kunde vilseleda användaren? Olika koncept skissades fram med hjälp av modellbygge

solution to our desires and problems, how would our human relationships towards each

other look? And also how would we interact with these future products and what would the
consequences of that be?

och ritningar. Men likt processens förändringar så började nya frågor att ställas, vilket även
resulterade i nya utgångsperspektiv och nya frågeställningar. Vilseledningen i sig dåsade

sakta bort likt en dimma och frågor kring teknologi, framtid och etik blev allt mer relevanta
och framträdande.

Projektet presenterar nu ett framtidsscenario med tre ”beyond smart” produkter som på

ett eller annat sätt kommunicerar med användaren. Att fastställa tre slutgiltiga koncept har
aldrig varit målet, snarare att påvisa hur dessa vardagliga produkter, på ett önskvärt eller

icke önskvärt sätt, skulle kunna agera och bete sig i vår omgivning i en snar framtid. Detta

projekt är långt ifrån över eller färdigt. Man kan till och med argumentera att det egentligen
är nu som de intressanta frågeställningarna med detta utforskande arbete börjar visa sig
och ta form.

tänkvärt
Vi kan till exempel redan idag se hur diverse kända internet baserade tjänster utnyttjar och
använder användarens mönster och beteenden när de är uppkopplade på nätet, detta till

företagets fördel på ett eller annat sätt. Antingen via annonser eller andra personligt riktade
förslag och förfrågningar. Hur lång tid kommer det att dröja innan liknande funktioner

appliceras runtomkring oss, i våra hem - på våra produkter? Skulle det vara önskvärt att
ha ett kylskåp som endast uppmuntrade vissa köp - från vissa specifika varumärken?

Eller en sittmöbel som känner igen användarens mönster när personen kommer hem från
1

sitt arbete och därmed anpassar sig till dennas beteende?
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Vad skulle hända om dessa ”beyond smart” produkter i framtiden blev sponsrade av

diverse vinstdrivande företag? Och när jag använder mig av benämningen ”beyond smart”
så syftar jag på någon slags intelligens (dock programmerade av människor så klart) där
de kan fatta relevanta beslut beroende på den data som de fått tillhanda. De är alltså

Bakgrund

utöver smarta. Mer än ”de vanliga...”

Letandet Söka, gå vilse och utforska.

Men smarta för vem? I mina scenarion och koncept påvisar jag hur dessa ”smarta”

produkter egentligen bara är smarta för sig själva. Egoistiska. Antingen för sin egen
(fysiska) skull, eller för företaget, eller tillverkarens skull (skaparen).

Arbetet är en slags kommentar eller protest mot vart den nyframtagna teknologin idag

egentligen appliceras på och användas i för områden. Mina koncept utspelar sig förvisso i
en snar framtid, men hur snar är denna framtid egentligen? Ni kommer nu att få ta del av

Vilseledning. Att luras. Bedra. Leda någon vilse. Alla dessa termer och uttryck gör väldigt

Ni får ta del av vart jag började och hur jag tillslut hamnade där jag är idag. Avslutningsvis

negativitet, bedragare och skurkar. Personer som vill tjäna något utifrån din okunskap.

upp exempel och jämföra med redan existerande produkter. En sammansättning av

inte, men vad ligger på andra sidan av mynten i sådana fall? Är det möjligt att utgå ifrån

kring mot slutet.

konstruktiv eller kanske positiv inblick i vad design kan vara? Jag utgick ifrån en känsla

och följa min dokumenterade resa, som mer eller mindre kan ses som en kreativ dagbok.

starka anspråk på vad de egentligen är. Stora tunga ord som oftast förknippas med

kommer jag att reflektera, diskutera och spekulera kring dessa scenarion genom att ta

Att bli utnyttjad. Men måste den här generella uppfattningen alltid vara definitiv? Så klart

slututställningen samt intervjuer och bilder kommer även att inkluderas och reflekteras

en, annars generellt negativ aspekt, för att undersöka, och förhoppningsvis möjliggöra en
av att ”hitta” eller förstå mig på fasaden av den annars vilseledda ”sanning” eller ”äkthet”
som jag tycktes leta efter. Och likt denna beskrivning, var allt väldigt otydligt men jag

försökte väldigt tidigt att bena ut vad jag egentligen ville utforska kring. Men likt mina andra
processer så trivs jag att i ett tidigt stadium av ett projekt, eller ämne, inte ha något konkret
mål utan att låta själva letandet leda mig till små ljuslyktor som sedan kan kopplas och
dras över en större yta och helhet.

Den första utgångspunkten av detta projekt skapades kring en frågeställning. Den löd

något såhär: ”Tänk dig John Lennons sista använda näsduk. Är den kanske värd nått?

Eller vill du kanske ha den? Tänk dig sedan samma näsduk utan den Lennons information.
Ställ sedan samma fråga”. Det jag var fascinerad över var inte näsduken i sig utan snarare
informationen som presenterades med objektet. Att ett objekt helt och hållet är relevant
beroende på dennas historia, bakgrund och information. Och när denna information
ändras, så ändras även vår, betraktarens, uppfattning, åsikt och smak lika snabbt.

Detta var väldigt intressant. Och än mer bestämt var det intressant att just titta närmare
på denna ”vilseledning”. Alltså, beroende på hur man presenterar ett objekt, kan få

betraktaren att uppfatta och upptäcka nya uppfattningar. Att vilseleda folk på detta vis var
som sagt utgångspunkten. Jag började med att försöka definiera vad exakt vilseledning
betyder och på vilka sätt det går att dra nytta av den.
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En historia som betydde något för mig och som jag sedan även berättade för mina vänner.

Att definiera ett abstrakt uttryck är som sagt inte det lättaste men och andra sidan lämnar
det mycket plats åt det spekulativa och vad det egentligen kan vara. Jag började med att

utforska och göra workshops med objektet i centrum. Jag ville skapa historier kring annars

Paketet blev till något speciellt.

”historielösa” ting och se vilka reaktioner jag eventuellt kunde väcka.

Jag tror att vi just vill ha eller äga saker som har en specifik historia. Något som vi kan bli

Jag kände redan här att vilseledning hade en stark koppling, även delvis kanske samma

definitivt en avgörande och speciell roll. Filosofen Denis Dutton nämner i - The art Instinct

förförda av. Något som vi kan berätta vidare. Och när det gäller konstverk så har historien

sak, som manipulation. Som i sin tur handlar om att just förvränga och, eller att skapa

nytt. Mycket här är just centrerat kring historier och berättelser. Fokus gick därav då, åt att

skapa en historia någonting som skulle locka betraktaren, någonting som eventuellt skulle
vilseleda dem.

Jag började tidigt att undersöka olika större varumärken och se hur dem jobbat med

(Oxford Press, 2009) att:

value of an artwork is rooted in assumptions about
”theThehuman
preformance underlying its creation
”
Detta kan kanske förklara skillnaden mellan ett original och en förfalskning. De kan se

”brand identety”. Men lika snabbt som jag dök ner i varumärkes branschen så simmade

jag upp igen. Jag insåg att det dels redan skrivits hur mycket som helst gällande det ämnet
men även att det egentligen inte ens var i den poolen som jag ville simma omkring i - även
om det bitvis kunde kopplas till det jag letade efter. Mitt sökande ledde mig så småningom
fram till klassisk storytelling, eller historieberättande. Att presentera diverse koncept eller

likadana ut, men de har olika historia eller bakgrund (avsändare). Ett original är oftast

resultatet av en kreativ gärning och en förfalskning är inte det. Sant eller ej kan så klart

diskuteras. Men att vi blir förförda av dess romantiska historia eller bakgrund är helt klart
en stor påverkande faktor.

objekt i ett fint paket är inget nytt och konsten av bra historieberättande gör just det.

Att lyckas förmedla händelser i ord, improvisation och oftast i ett förskönat paket har länge
varit en berättares taktik i att så småningom lyckas fånga och förföra lyssnaren.
￼

Det som dock är intressant är hur utvecklingen av just berättarteknik nu har flyttats in

marknadsvärlden och hur det ofta idag används som ett strategiskt vapen. Författaren och
språkvetaren Christian Salmon förklarar:

”

Chefer och direktörer uppmanas nu ofta att berätta
historier för att motivera sina arbetare. Läkare är tränade
för att aktivt lyssna på sina patienters berättelser och
psykologer använder sig allt mer av narrativ terapi.

”

Salmon, Christian, Storytelling. Bewitching the Modern Mind, (Verso, London, 2010)
Tittar jag tillbaka på egna upplevelser så kan jag hitta liknande referenser där med.

Våren 2013 var jag och min skolklass från Konstfack på resa i New York. En av tjejernas
pojkvänner hade tagit med sig cigarrettpaket från Holland. Han hade mellanlandat på

Island och sedan till New York. Jag råkade få med mig ett av paketen tillbaka till Sverige,
då via Frankrike. Helt plötsligt hade det där cigarrettpaketet flugit från Holland, via Island

till New York och sedan via Frankrike slutligen till Stockholm. Helt plötsligt hade paketet en
spännande historia som särskiljde sig från andra cigarrettpaket.
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Jag bestämde mig för att titta närmare på denna fundering och började tänka kring hur jag

FAS 1

skulle kunna verklighets ställa denna tanke. Likt kretskorten så ville jag presentera något
som såg komplicerat ut. Någonting som inte bara var en form som tagits fram av slump.
Därav kunna styrka mitt påstående ang. just funktion och användning.

EXPERIMENT

Jag begav mig till verkstadens spillbitslåda för att ”fynda” intressanta former och objekt.
Jag hittade snabbt ett antal bitar som jag tyckte kunde passa in på mitt experiment
och valde sedan att färga samtliga bitar svarta för att just kamouflera dem lite för
trovärdighetens skull och för att skapa en ”enhetlig kollektion”.

Slumpmässigt valda kretskort från diverse redan trasiga apparater.
Vilka kan jag sälja? Hur och varför?

Skräp bitar från diverse material som kastats bort.
En isärplockad kassetspelare monterad på en skiva ask.

Nästa steg var nu att påstå att dessa objekt är viktiga instrument som används i diverse
specialiserade syften. Och att deltagarna då skulle gissa på vad de används för, hur

de används och även värdet i samtliga produkter. Resultatet blev inte så som jag hade

Jag märkte väldigt snabbt att objekten som hade en historia eller som jag själv

presenterade med en berättelse bakom (om en falsk) var de som snabbast sålde slut.

D.v.s. att de var dem mest attraktiva för kunderna. Min lilla julmarknads observation var väl
inte så banbrytande men det fick mig att börja fundera och jag ställde mig frågan -

Om jag nu kan skapa historia kring historielösa
”
objekt, kan jag då också skapa funktion och relevans till
funktionslösa objek?
”

trott då frågorna var för riktade och då deltagarna inte kunde relatera till objekten. med
vilda gissningar. Besviken på att inte få några konkreta insikter men ändå lite mera

erfarenhetsberikad insåg jag att jag förs måste förstå vad allmänhetens bild av vilseledning
egentligen är för något.
￼
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Samtliga bitar färgades svarta för att ge ett mera ”uttänkt” uttryck.

På jakt efter deltagare på Kulturhuset i Stockholm.

Jag började med att klustra upp alla intressanta kommentarer och insikter. Jag parade

ihop dem under gemensamma rubriker. Rubriker som de passade in i men där vissa även
fick tillåtelse att gå ut och gränsa in på andra rubriker. Jag organiserade upp allt väldigt

flytande med andra ord. Jag valde att markera påståenden eller svar som hade dykt upp
flera gånger. Men även svar som rent av var intressanta.

Bitarna presenterades för deltagarna, där de fick spekulera kring de främmande objekten.

Jag bestämde mig för att tackla frågan på ett annat sätt och valde att istället sammanställa
en frågeguide med ett antal utgångsfrågor som jag skulle använda för att intervjua

människor på stan i Stockholm. Guiden innehöll fyra frågor men många följd frågor kom
oftast med. Efter att ha känt en mättnad i både svar och antal (30st) så slutade jag.
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FAS 2
MÖTEN
Fas 1 var i princip mycket av de funderingar och idéer som jag själv hade och ville testa
och förmedla ut. Det kändes bra men allt var så klart inte perfekt. Vilket just skapar

utrymme för utvärdering, utveckling och förbättring. En stor aspekt fattades dock och
det var att försöka få kontakt med steakholders som har med temat att göra. D.v.s.

professionella utövare. Typ magiker, konstnärer, fotografer, skådespelare, teaterfolk och

psykologer. Men även att titta närmare på andra yrkesområden där vilseledning kan ha en
avgörande nyckel i utförandet i sig.

Hittills har min utforskning erhållit de flesta perspektiven utifrån en undersökande

designprocess. Jag har spekulerat mycket själv och även använt mig av användare väldigt
tidigt i processen. Alla förutom just ”de professionella”.

Min första intervju var över Skype med Bo Edvardsson som är docent i psykologi på
Örebro universitet med inriktning på kognitiv, personlighets- och barnpsykologi.

Jag såg detta som en ypperlig möjlighet att ta upp lite av de insikter som jag funnit under
mina användar intervjuer och experiment.

Bo menade på att mycket av ämnet handlar om praktisk filosofi och politikvetenskap

En av frågorna under intervjuerna var ”Kan vilseledning användas i positivt syfte?”

(statskunskap, som sysslar med ljugande inom politiken i påstått goda syften, t.ex. inte
oroa allmänheten om att hälso- och miljöskadliga ämnen sprids).

Och jag märkte, både under själva intervjuerna, och när jag gick igenom svaren att det

var kring denna fråga som det ”hände mest”. Det kändes helt klart att jag trampat på en
känslig punkt där alla hade olika åsikter, uppfattningar och påståenden.

När det kommer till frågan om ”När kan vilseledning användas för ett gott/positivt syfte?”

lite kontroversiellt och provokativt, men som även kan skapa diskussion och funderingar.

blandade situationer, där vilseledningen har både goda och dåliga syften samtidigt. Sen

Och det var just detta som jag hade letat efter! Att hitta ett område inom mitt tema som är

så är det ju inte givet att det finns sådana situationer heller. Det skulle även kunna finnas
är det ju problem med vem/vilka som bestämmer, dvs. makt-intresse-fältets natur i det
enskilda fallet.

Intressanta påståenden kring ämnet som fångat mitt öga är bl.a. hur många menar på

att det är OK att vilseleda/lura barn. Med ofta förklaringen att ”de känner ju sig ändå inte
lurade” och att de inte kan ”omfatta hela sanningen”. Men inte bara barn. Utan även att

Bo menade på att det oftast finns ett subjekt som anser att det är ett gott syfte. D.v.s. att

man med vilseledningens hjälp kan komma ut ur sin comfort zone, vilket även här var

men det tycker inte den som utövar förtrycket och korruptionen - den tycker att mitt syfte

”jag” kan tycka det är ett gott syfte att avslöja förtryck och korruption genom vilseledning,

man tappar fokus. Just att referera till fokus är intressant tycker jag. Många tog upp hur
intressant. Frågor gällande ålder och sammanhang togs även upp då det också spelar roll
i om man är villig att luras för ”en god sak”.
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är elakt. Vem bestämmer vad som är gott? En rå diktator tycker det är gott att mörda och
skjuta ihjäl motståndare och hans anhängare instämmer.

12

Med andra ord så finns det inget absolut objektivt svar på frågan ”när det kan användas för

Det intressanta är att inget lär hindra någon från att tycka att svaret är ja eller att svaret

andra ord kan det alltid finnas någon som uppfattar det allra skitigaste syftet som gott.

För att dra enkla paralleller kan man jämföra med ”Vilka motiv anger politiker och

ett gott syfte”. Man bör kunna ta fram och studera olika uppfattningar som figurerar. Med
När det gäller att lura barn ansåg Bo att det var helt fel. Han förklarar,

När det kommer till att lura barn är jag absolut inte med
”
på tåget - lurade barn lär sig att luras och fortsätter med det
som vuxna. Även här kan en del av lurandet vara bedrägligt
och utifrån fula syften.
”

Under intervjuns gång förklarade även Bo att vilseledningen i sig även kan delas upp

är nej på respektive frågor. Det är ett drag av självklarhet kring besvarande av frågan.
chefer inom affärslivet för att medvetet vilseleda allmänheten ?” Och hur de genomför
sitt vilseledande? (Det går förstås att välja helt andra grupper, t ex. bilförsäljare och
fastighetsmäklare, vilka mycket förtiger saker om de objekt som säljs)

Ja, som det märks, så det finns många aspekter på detta med vilseledning. Tillåt

mig påpeka att den demokratiska alliansen vann andra världskriget delvis genom
vilseledningsmanövrer gentemot nazi-fienden, t ex vilseledning före invasionen i

Normandie. Tillåt mig även påpeka att miljoner judar av nazisterna vilseleddes att låta sig
transporteras till koncentrationsläger och avrättningsplatser. Detta såg nazisterna som

i olika underrubriker och att det, ännu en gång, inte var så enkel som svart eller vitt.

något gott och vi ser det som något ont.

Definitionen av lögn är ”medvetet vilseledande”. Detta kan ske på flera sätt.

Det förtjänar även att påpekas att människan är en varelse som med stor lätthet använder
ett komplext språk. Det är oundvikligt att det myckna talandet leder till både lögner och

fabuleringar, bla, bla bla - vi kan inte hålla tyst. Kalla det påverkan eller manipulation. Det

- Förtiga/medvetet undanhålla relevanta uppgifter,

sker hela tiden både medvetet och omedvetet.

skevt urval.

Med fabuleringar menar jag då att vi låter munnen gå eller fingrarna löpa över

- Förvränga uppgift medvetet.

datortangenterna fortare än vår kritiska självgranskning hänger med. Det är även så att

mycket av vad vi säger/skriver är vagt och att vi ofta är föga noggranna i vårt sätt att tala,

- Anföra en medvetet felaktig uppgift

dvs. vi talar/skriver ofta vilseledande. Alla vilseleder mer eller mindre varje dag.

(lånad eller medvetet påhittad av lögnaren)

Säkert är det även nödvändigt för att det sociala samspelet skall flyta (det talas om ”vita

- Anföra uppgifter som man vet är slarvigt tillkomna

lögner” när vi använder vilseledning för gott), t.ex. för flytets skull säga att man mår bra,

utan att upplysa om slarvet.

när man har flera sjukdomar som man inte vill ta upp tid med att tala om eller inte vill
avslöja för andra.

Tittar man därav på utgångsfrågan som ställdes till deltagarna så kan man enligt

Men det kan finnas situationer där andra inser att de blivit vilseledda och då kan det slå

ovanstående fyra varianter även dela upp frågan i fyra delfrågor.

tillbaka i form av motaktioner. Två parter i en konflikt kan t ex på olika sätt försöka att
vilseleda varandra.

1. Kan förtigande av relevant uppgift användas för gott syfte? Enligt
vilka bedömare? 2. Kan förvrängande av uppgift användas för gott syfte?

I en situation med placebo-preparat så kan den som utsätts med önsketänkande tolka
situationen vilseledande som att ett effektivt preparat erhållits. Vi kan vara bra på att

Enligt vilka bedömare?
3. Kan anförande av påhittad, medvetet felaktig uppgift användas för gott

vilseleda oss själva genom observationsfel, perceptuell distorsion (t ex älgjägare som

skjuter på buske eller på en annan jägare), minnesfel, tolkningsfel etc. Det behövs inte

syfte? Enligt vilka bedömare?
4. Kan icke erkänt slarv användas för gott syfte? Enligt vilka bedömare?
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någon annan för att vilseleda oss.
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En rik flora av vilseledande finns även så klart på internet med alla lögnaktiga ekonomiska,

HALVTIDSREFLEKTIONER

ytterst få tror på vilseledningen. Dessvärre lurar man några få som låter sig suggereras att

Ett frenetiskt sökande av svar kan bara ta dig så pass långt. Efter lovet kände jag mig

sexuella o.s.v. mail av ständigt återkommande slag. Där verkar man tänja gränserna så att
tro på mailen, annars skulle sådana mail sedan länge ha upphört.

någorlunda vilsen igen. Vad hade jag egentligen lärt mig hittills? Jag kände att jag hade

Inom kognitiv psykologi finns något som kallas ”validitetseffekten”. Ett budskap som

medias påverkan, hur vi undermedvetet blir påverkade av budskap men även att jag hade

faktor som kan användas för att stärka upp (jämför den myckna upprepning i reklam och

vardagen.

minska alkoholkonsumtion. Det förekommer även sakfel, dvs. vilseledning, i propaganda

Min metod eller process kan nästan ses som insiktssökande. En sökande process, där jag

en stor förståelse gällande mycket av den sakfakta som rörde sig kring ämnet. Såsom

upprepas bedöms som mer trovärdigt än ett förstagångsbudskap. Upprepning är alltså en
propaganda). En del propaganda har mycket goda syften, t ex minska trafikolyckor eller

en ganska stor bank av kommentarer som rörde sig kring den allmänna vilseledningen i

med goda syften.

förlitar mig på att tillräckliga insikter kommer förr eller senare att medverka i att möjligheter

Observera att medveten vilseledning kan betecknas som lögn/ljugande. Icke-medveten

har aldrig låtit mig vara så aktivt omedveten om vad slutmålet har att visa. Men jag känner

tankefel, förvirring, psykotiskt skov osv. Vi använder oss alltså dagligen av medveten och

senare tid jobbat på liknande sätt. Men aldrig tagit det fullt ut såhär. Man kan nästan hävda

för vidare arbete kommer att öppna eller visa sig. Denna metod är väldigt riskabel och jag

vilseledning kan vara något annat, t.ex. fabulering, okunnighet, minnesfel, missuppfattning,

att jag var tvungen att utforska min inre process på detta sätt. Jag har flera gånger på

icke-medveten vilseledning.

att förutom att exjobbet handlar om just vilseledning så är det även en undersökning, eller
dokumentation på hur vilseledningen i sig sker i min egen process.

Redan här började jag att inse hur komplex frågan egentligen är och att hur man reagerar
gentemot vilseledningen beror helt och hållet på kontext, avsändare och användare/

De flesta lektorer och professorer som jag pratat med hävdar att ämnet är alldeles för

den kreativa och kulturella sektorn att prata med. Dels för att få en annan syn på vad

in på begrepp så som perspektiv, sanning, grupptryck och en massa andra komplexa

område kunna relatera ämnet mera till design.

vilket många filosofer har gjort - och även gör. Jag är nu ingen filosof - utan en designer.

En fråga som just funderats och tagits upp ett flertal gånger. Vilseledning och design? Den

förhoppningsvis, något förståeligt - som är relevant till ämnet design?

dagligen blir vilseledda av vår omgivning. Vare sig via media eller människor. Och jag

Det hjälper bara inte att ha intervjuat si och så många personer, eller pratat med x antal

mottagare. Nästa steg här är även att så snabbt som möjligt försöka hitta deltagare inom

stort och abstrakt. Pratar man om lögner och vilseledning kommer man automatiskt även

vilseledning är, eller hur den används, inom kulturen. Men även att via ett tydligare kreativt

termer. Med andra ord kan man ägna hela sin livstid åt av filosofera kring ämnet i sig -

Och hur ska jag kunna ta ett sådan abstrakt tema som vilseledning och översätta det till,

här frågan är den jag personligen minst är orolig över. Jag känner att vi mer eller mindre
känner att ämnet är mer aktuellt nu än någonsin.

experter. Om jag ska kunna skapa något meningsfullt så måste jag först och främst se in i

Jag antar att jag försöker, om inte problematisera, åtminstone diskutera denna fråga.

sina äldre arbeten och projekt är ytterst viktigt, speciellt i ett fall som denna. Jag hävdar

ämne. Men kanske ännu viktigare, att fråga sig ”för vem?” och ”varför?”. En sak som jag

mot sig själv. Undermedvetet i våra sinnen tror jag att, i alla fall jag, oftast jobbar på ett

Alltså att ”argue by examplesʼʼ.

projekt? Kanske jobbar jag mot samma mål? Kanske döljer det sig en annan djupare insikt

Nästa stegen var nu inte bara att försöka få tag på olika experter eller utövare. Utan

Det kanske känns självklart för dig som läser detta att inse det.

mig själv. Vem är jag? Eller rättare sagt - vilken typ av designer är jag? Att reflektera över

Via design. Jag vet att jag måste filtrera min utgångsfråga och att försöka smalna av mitt

nämligen på att för att kunna bygga på något relevant och ”äkta” så måste man vara sann

dock är ganska säker med är att jag vill skapa flera objekt runt det gemensamma temat.

speciellt sätt. Eller försöker visa något specifikt. Kan man hitta en röd tråd i dessa gamla

eller fråga bakom mina tidigare arbeten? Eller är det processen i sig som är kopplingen?

även att utvärdera de insikter som jag redan har och att börja prototypa eller skapa
triggermaterial som jag sedan kan gå ut med, för att visa, testa och använda.
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Men när man är uppe i allting som ett masterexjobb har att erbjuda så kan det ta ett tag

Magnus menade på att jag först och främst måste veta vad jag vill göra, men kanske

att titta på sina egna verk och försöka förstå vem man själv är, genom erfarenheter av

sammanhanget och försöka relatera, eller utgå, ifrån egna upplevelser och perspektiv.

ännu viktigare, vad jag ”vill ha det till för”? Men även att försöka placera in mig själv i

innan man själv kommer till den insikten. Det känns skönt tycker jag att inse det. Genom
sitt förflutna - så tror jag att man tillslut kan åstadkomma något som känns relevant för

en själv. Och så fort det har en personlig betydelse eller koppling så kommer det även att
klaffa för beskådaren, eller användaren också - hoppas jag i alla fall.

Gränslandet mellan fiktion och verklighet togs även upp. Att det oftast kan ske en väldigt
intressant friktion mellan dessa två världar. Magnus förklarade hur både konstnärer och
designer ofta kan ta hjälp av verklig eller sann fakta som ett medel för att få fram ett

annars påhittat budskap, likt boken Da Vinci Koden. Slutligen fick jag det kloka rådet att

INTERVJUER

alltid ställa frågor men även att försöka placera in verket i något uttänkt scenario.
￼

Jag måste erkänna att jag kände mig aningen mera vilseledd efter mötet med Magnus

men jag tog till mig ett par iöronfallande punkter som jag tyckte lät intressanta. Speciellt

RESAN IN I EN LABYRINT

aspekten om gränslandet mellan just verklighet och fiktion. Det kändes lockande och om

Som jag tidigare nämnt var det dags att ta kontakt med andra professionella utövare inom

något så hamnade just vilseledningen centralt i fokus då.

andra yrkesområden. För att kunna greppa ett sådant abstrakt ämne som vilseledning
krävs även en bred kunskap om de olika användningsområdena och de metoder som
användas för just syftet i sig.

Men jag hade knappt hunnit reflektera över mötet då det var dags att träffa en annan

mycket intressant person, Tom Stone. Egentligen heter Tom, Thomas Bengtsson men han
går under artistnamnet Tom Stone. Han är magiker och trollkonstnär. Men det som gör

Tom lite speciell jämfört med hans andra magikerkollegor är att han dels är känd för sina
Jag bokade tid med Magnus Ericson, konstnär, författare och kurator på Moderna Museet
i Stockholm. Samtalet var relativt öppet och diskussionen kretsade främst kring hur man

eventuellt kan skapa relevans i ett informationsöverskott som ett ämne som vilseledning
lätt kan skapa.
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banbrytande och gränstänjande trick som oftast är kreativa och innovativa, men även att

Tom har en universitetsutbildning i perceptionspsykologi. Vilket, allt som allt, gör honom till
en ypperlig intervjukandidat för just detta ämne.
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Intervjun med Tom pågick i nästan två timmar och en hel del intressanta samtal togs upp

Många hävdade på att barn inte kan omfatta hela sanningen men även att man kan

jag Tom hur det gick till när han vilseleder folk. För det är just det som Tom gör. Vilseleder

i sin tur är ganska ironiskt. Bo Edvardsson menade på att det absolut inte är rättfärdigt

gällande just vilseledning och att luras/bli lurad. Som professionell yrkestrollkarl frågade
folk för pengar. Tom förklarade ganska snabbt att det inte var han som vilseledde folket.

Utan att det var personerna som vilseledde sig själva. Han menade på att man egentligen
inte kan vilseleda någon, att det är en personlig process som sker i ens eget sinne. Alltså
kan man bara vilseleda sig själv. Det enda som Tom ansåg sig göra var att ”påleda”

vilseledningen i ”rätt” riktning. Han förklarade att all rekvisita och ”show” endast var till

för att leda åskådaren åt ”rätt riktning”. Alltså, den riktningen som Tom vill att vi ska tänka

vilseleda dem i ”utbildnings syfte”. D.v.s. att lära dem rätt kontra fel via vilseledning. Vilket
att lura barn med en sådan motivering. Och det fick mig att fundera kring vad som då är
moralsikt rätt eller fel, just när det kommer till frågor kring sanning och perspektiv.

Utforskandet kring just perspektiv och, så kallade, sanningar fortsatte och jag kom

oundvikligt in på temat kring massmedia och det informationsflöde som vi ständigt utsätts
för.

eller titta åt. Han kan i bästa fall alltså bara arrangera situationen så att folk väljer att lura

Jag har alltid varit en förespråkare för att göra. Att så snabbt som möjligt bara sätta

hade sin grund i våra egna, inprogrammerade, sätt tänka och resonera.

jag påbörjade med. En väldigt tidig tanke som kom upp, i samband med relationen till

sig själva. Han förklarade även att mycket av den s.k. vilseledningen som han utgick ifrån

igång och prototypa, helst i samband med utforskandet. Och det var exakt detta som

massmedia var att om man på något sätt kunde tydliggöra varifrån vår dagliga dos av

￼

Han utnyttjade med andra ord vårt mönstertänkande, på engelska pattern thinking. Ett

enkelt exempel är t.ex. när man säger: ”På tre kommer den här kronan att försvinna - Ett,

nyhetsinformation möjligtvis kom ifrån.

två och...tre!” Redan där har han get villkoren som betraktaren sedan förlitar sig efter.

Ämnet kändes aktuellt i och med att vinter-OS var på gång och hur media redan på ett

väntar på nummer tre i all spänning. Eller om någon kliver in i ett rum och tittar på tapeten.

att följa hur, beroende på kanal eller tidning, man kunde läsa totalt olika nyhetsreportage

Tom menar på att han redan på siffran två, kommer utföra sitt trick medan vi helt förgäves
Så kanske personen tittar på max tre ställen på tapeten och bestämmer sig då för att dra
slutsatsen att hela vägen har samma mönster. Vilket även här inte alls behöver stämma.
Återigen kopplas vårt mönstertänkande in och vi drar en förenklad slutsats av det vi ser,

eller annat sätt vinklar och/eller smutskastar den ryska världsnationen. Det var intressant
gällande samma händelse. Skulle detta få att gräva vidare i? Jag började fundera och
skissade upp hur en enkel apparat eventuellt skulle kunna fungera.

eller det som vi tror oss se. Det är små knep som dessa som Tom hävdar är grunden för
hur den stora vilseledningen går till - i alla fall inom hans yrke.

Efter dessa intervjuer kände jag att jag nu hade relativt mycket kött på benen. Jag kände
att det var dags att gå tillbaka till ritbordet och att böja idégenerera igen. Med dinosaurie
kliv tog jag mig till skissblocket och började fundera kring hur jag, med mina nyfunna
insikter, skulle kunna ta mig ann uppgiften igen.

Jag valde att utgå ifrån min första grundfråga. D.v.s. ”När är det Ok att vilseleda någon?”
De två mest tydliga och återkommande svaren då var, som tidigare nämnts, att många
tyckte att vita lögner var okej. Men även att det var någorlunda Ok att vilseleda barn.

Jag valde att titta närmare på det senare svaret och började utforska hur denna riktning
eventuellt kunde ta form.

Kan det vara möjligt att bestämma vilken vinkling man eventuellt vill läsa sina nyheter ifrån?
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Ovan är en skiss på hur en eventuell informationsapparat skulle kunna se ut vars uppgift

Joe Coppard, en av grundarna förklarade att idéen i sig inte alls skulle vara svår att

alla medvetna om att allt som står i media inte är sant. De flesta artiklar är dessutom

förverkliga. Protothon har ett stort nätverk av hackers och kreativa som på ett eller annat

är att göra en medveten om vart de olika artiklarna som man läser kommer ifrån. Vi är

förverkliga. Han menade på att allt som är ”informationsbaserat” skulle kunna gå att

ofta baserade på journalistens egna uppfattning på vad ”sanningen” egentligen är eller

sätt är likasinnade. Jag passade på att visa upp ännu ett koncept som dock inte var

även beroende på vilka sponsorer som nyhetskanalen vill gynna. Alltså, beroende på

informationsbaserat utan mera handlade om att uppmärksamma den allämna/dagliga

ägare, journalister och vinkling kan samma nyhetshändelse beskrivas som två helt olika

vilseledning som sker när vi pratar. Konceptet är baserat på den gamla barnleken

händelseförlopp.

”viskleken”.

Tänk er en apparat där användaren enkelt kan välja vart informationen skulle komma ifrån.
Och med ”vart” syftar jag på politisk vinkling. Skulle du vilja läsa de senaste händelserna
från Syrien utifrån ett höger- eller vänsterperspektiv? Är det ens någon skillnad på Svtʼs
nyhetsreppotage jämför med kanske Fox News i USA?

Apparaten skulle enkelt kunna vara baserad på algoritmer där specifika ord kan vara

kopplade till nyhetshändelser. Alltså, om jag söker på Os-invigningen i Sotji så skulle jag
då kunna få fram respektive artiklar via x antal nyhetskanaler, där de redan är sorterade
efter sin politiska läggning. Än mer skulle apparaten även kunna ha funktionen där, om
man vill, förvränga artikelns original text till olika grader av abstraktion. Att man själv

skulle kunna välja att få artikeln manipulerad, och även välja hur pass manipulerad den
eventuellt skulle vara.

Viskleken går ut på att man viskar ett ord i örat på personen som sitter bredvid en själv.

Idéen lät vattentät men var verkligen det? Skulle man ens kunna bygga något liknande?

bredvid honom eller henne - och så vidare. När ordet nått fram till den sista personen

Sedan skulle den personen fortsätta med att viska samma ord till personen som sitter

Jag framförde idén till företaget och kollektivt Protothon som är belägna på Södermaln i

så ska denna tala ut ordet högt. Och man får då veta om ordet har förvrängts eller

Stockholm. Protothon är ett kreativt kollektiv där hackers möter designer. De beskriver

manipulerats under resans gång.

själva på sin hemsida:

We believe the intersection of technology and
”
communication is where awe inspiring innovation is created.
We proliferate this by reporting the latest trends, ideas and
experiences; prototyping the future through interdisciplinary
collaboration & designing interactive installations and
applications.
We work together with brands, organisations and our
community of creative geniusʼ in order to prototype a bright
future, together.

”
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Min tanke med konceptet var väldigt enkelt. Tänk om du skulle kunna viska en mening,

fras eller ett ord i mikrofonen. Och på andra sidan av maskinen, så skulle en högtalare,
likt viskleken, sedan viska ut det du sagt, fast där maskinen själv valt att manipulera,
förvränga eller överdriva din mening. Jag antar att apparaten skulle vara baserad

på någon slags ord igenkännelse, likt Siri funktionen, som flitigt används på iPhone

telefonerna. Konceptet skulle vara en slags maskin som välkomnar användaren till dialog
där tid och tanke för reflektion skulle vara nyckeln.

Joe var fascinerad av koncepten men hävdade på att hans team på företaget tyvärr hade

fullt upp, men att han gärna skulle kunna skicka vidare min förfrågan ut till organisationens
mail-lista och nätverk. Efter en tids väntan fick jag dessvärre inga svar och jag kände att
jag var tvungen att reflektera över min egen evolution kring ämnet i sig.

Jag ”tillbaka- spårade” mina steg för att försöka skaffa någon klarhet i allt kaos.
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Varför skulle jag, på ett eller annat sätt, vilja ”hacka” mig in i något system, uppge mig själv
att vara någon som jag inte är, för att sedan avslöja ”den lucka” som systemet misslyckats
att övervaka? Och än viktigare, har det med design att göra?

Ju mer jag reflekterade över detta spännande projekt, ju snabbare insåg jag hur irrelevant
det egentligen är för ämnet i sig. Den ända tänkbara anledningen skulle i sådana fall

vara om jag i slutändan på något sätt skulle bidra med någon form utav konstruktiv kritik
som i sin tur banade väg för utveckling eller förbättring för det specifika systemet som

jag valt att ”infiltrera”. Det hela kändes mer spektakulärt och häftigt än givande för design

utvecklingen i sig. Jag valde att dra ett streck över alter-ego konceptet och att nu istället gå
tillbaka till min grundfråga och se vad som eventuellt skulle hända om jag tog den andra
vägen upp från min startpunkt.

Kartan ovan visar på hur jag slingrat mig runt denna dimma av vilsenhet. Jag utgick ifrån
frågan ”När är det okej att vilseleda någon” och valde sedan att fortsätta via den högra

leden. Ifrån barn, tittade jag närmare på perspektiv som i sin tur fick mig in på massmedia
och informationsflödet som vi dagligen utsätts för. Väl inne i massmedia dimman kom

berörde jag frågor som etik och moral. Vad är rätt och vad är fel? Jag tänkte allt mera på
vilseledningen i sig och hur man nu, om möjligt, kan vända det till något positivt? Men

precis som Bo Edvardsson förklarade så finns det inget direkt svar på en sådan fråga och
svaret kan variera stort beroende på avsändare, kontext och mottagare.

Men på något vis började jag koppla vilseledningen till identiteter och alter egon. Jag

började fundera kring konceptet av superhjältar och dra paralleller till hur man med enkla
medel kan förvränga sin identitet för diverse syften och begär. Skulle det vara möjligt

Tittar man tillbaka så ser man att den allmänna uppfattningen var att vitalögner är okej och

för mig att skapa ett alter ego? Och i sådana fall, hur långt skulle jag kunna ta denna

likaså att ”ljuga” för barn. Jag hade valt att utgå ifrån barnen och att sedan se vart det leder

nyskapade identitet?

Jag började snabbt att spekulera kring de möjligheter som eventuellt fanns. På nätet skulle
det vara relativt lätt att skapa en falsk identitet. Och i verkligheten så skulle jag lika lätt
kunna ”hacka” mig in på diverse slutna system. När jag säger system så menar jag på

olika sluta plattformar. Såsom butiker, gallerior, olika arbetsplatser, allmänna områden eller
ytor, i transportsystem osv. Listan kan bli lång, men den egentliga frågan är - varför?
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mig. Men vad skulle hända om jag gick upp vägen via vitalögner? Jag reflekterade en

del kring frågan och började genast, väldigt enkelt, att visualisera diverse produktkoncept
som var relaterade till vitalögner. Kopplingen mellan vitalögner och produkter tycktes blir
allt självklar och relevant för mig och jag kunde ganska snabbt hitta intressanta trådar
och kopplingar till flera relevanta närområden. Vitalögner och design? Vitalögner och

produkter? Genast började jag fantisera om spekulativa scenarion där jag ifrågasatte

24

Det andra konceptet är också väldigt simpelt och är även här baserat på en produkt som

produkters kapacitet och förmågor. Tänk om en produkt kunde vara mer än en produkt?

på något sätt matar oss med någon information. I detta fall - en våg. Tänk dig en våg som

Vad skulle hända om våra s.k. ”smarta produkter” också kunde vilseleda oss?

Äntligen kändes det som att jag var på en klarare väg och genast kunde jag hitta relevans
i både konceptet och motiveringen, men även att jag kunde använda mig av den bank av
insikter som jag hittills lyckats plocka på mig i bagaget.

skulle vilseleda dig, för att den bryr sig om dig, och därav inte vill såra dig. Konceptet är

enkelt. Vågen drar helt enkelt av ett antal kg ifrån din riktiga vikt. Alltså istället för att visa
din sanna vikt så presenterar den en lägre vikt i hopp om att du ska må bättre och få ett
bättre självförtroende - likt en vitlögn.
￼

Det sista konceptet är även här baserat på en produkt som matar användaren med någon
slags information eller data. Tänk dig en steg, eller distans, räknare. Räknaren vilseleder
dig i informationen om hur långt du egentligen har promenerat eller sprungit. Jag tror att

jag har sprungit 5km, eftersom att det är den informationen som jag får. Men egentligen så
har jag kanske sprungit 6km? Apparaten vilseleder dig, med en vitlögn, i hopp, eller tron,
om att det är för ditt eget bästa.

Jag började genast att skissa fram ett antal enkla idéer. Ovan ser ni illustrationer på två av
de koncepten som tidigt utvecklades fram. Koncepten är baserade kring frågeställningen

”Tänk om produkter och föremål kunde förse dig med vitalögner?” Att de alltså skulle förse

Dessa koncept var väldigt enkla men de förmedlade tydligt det budskap som jag ville få

fram. Och jag passade på att visa och förklara samtliga av dessa koncept för min nästa
intervjudeltagare - psykologen Håkan Järvö.

oss med fel information - eller kanske den informationen som vi egentligen vill se eller
höra?

Det första konceptet är baserat på en väckarklocka. Tanken är att klockan, någon gång

under natten (helst när man sover) automatiskt skulle gå långsammare fram. Den kanske
skulle dra ut på varannan minut. Så att när du egentligen sedan på morgonen skall gå

upp, säg kl 07:00, så visar klockan att hon är 06:00 istället? Och varför ska då klockan

vilseleda dig kan man undra? Jo, för likt en vitlögn så bryr sig klockan om dig. Klockan vet

att du gärna föredrar en timme extra på morgonen och att den därför, i god vilja, helt enkelt

låter dig luras så att du nu äntligen kan få sova ut en extra timme - likt vilken annan vitlögn.
￼
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När det kom till vågen så kunde vi dra tydliga paralleller till klassisk placeboeffekt.

Placebo är en slags verkningslös behandling som går ut på att lura mottagaren i att tro

att den får ”riktig” medicin. Hos de individer som blir utsatta för placebobehandling finns
det många som märker en stor skillnad, vilket slutligen kan resultera i att inga ”riktiga”

mediciner behöver användas. Det är just denna positiva effekt som kallas placeboeffekt.
Och konceptet med vågen gör just detta - om i något mindre skala. Håkan fortsätter och
förklarar:

Vågen är ett roligt exempel för att den lurar användaren till att tro
”något
som inte stämmer, som resulterar i en positiv sinnesstämning
under en specifik tidsram. Användaren ser resultatet, i detta fall, sin
förvrängda vikt. Personen blir glad och fortsätter antagligen sin dag
med en självsäkrare självbild som både påverkar hennes mentala
och fysiska tillstånd...

”

Alltså, likt ett placebopiller som inte har någon inverkan på användaren så har vågens

resultat ingen direkt fysisk inverkan på dig. Den bidrar dock till en starkare mera positiv

mental självbild som i sin tur resulterar i att man kan fortsätta sin dag och förhoppningsvis
Håkan Järvö är psykolog med inriktning på just manipulation och allt vad det innebär. Han

prestera bättre än vad man skulle gjort om man mått dåligt.

var medlem i en sekt under många år och hjälper nu avhoppare. Han har tidigare givit

Håkan hävdade dock att vågen skulle vara farlig att använda under en längre tid på

(2013). Jag mötte upp Håkan på Fryshuset i Stockholm.

kontinuerligt ljuga om specifik fakta kan, och är, troligtvis skadligt i det långa loppet.

ut boken Sektsjuka (2009) och släppte även nyligen boken Påverkan och Manipulation

samma sätt. Att smyga in en vitlögn lite då och då har väl ingen skadats av men att

Håkans förslag var att om vågen kunde märka om man fortsatte att gå upp i vikt, och att

Jag började med att kort förklara projektets tema, men även hur min arbetsprocess har

sett ut. Jag passade även på att presentera ovanstående produktkoncept och försökte föra
samtalet runt objekten i sig. Håkan tyckte att det både var konstigt men även spännande.
Han menade på att det som jag nu har gjort är att sätta fokus på en rad olika frågor som
just har med psykologi och påverkan att göra.

motionera istället.

Förutom de aspekter som nämnts ovan så menade Håkan att man även vidrör ett begrepp
inom psykologin som heter operant betingning. Det var psykologen B.F Skinner som

införde begreppet respondent betingning. Detta för att skilja på den Pavlovska typen av

Håkan förklarade att samtliga koncepten starkt var anknutna till beteendeterapi av olika

betingning, och den som han kom att kalla för operant betingning.

slag. Men även att konceptet av placeboeffekten även fanns med. Han förklarade:

Ditt koncept med väckarklockan är typiskt behaviorism. D.v.s. att
”man
antingen förstärker ett beteende eller att man förändrar på ett
beteende. I väckarklockans fall så förstärker du ett redan etablerat
beteende. ”Jag gillar att sova ut på morgnarna”, och klockan
förstärker just det. Samma sak kan gäller stegräknaren. Fast i det
fallet så ändrar du beteendet. ”Jag brukar springa 5km, men nu
springer jag 6km”, utan att jag egentligen vet om det...

”

om den då skulle kunna ändra på sitt beteende och istället då uppmunta användaren till att
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Skillnaden mellan respondent betingning och operant betingning är att vid respondent
betingning utgår man ifrån en reflex. Man utlöser reflexen med hjälp av ett obetingat

stimulus och parar sedan ihop reflexen med ett annat stimulus som då blir ett betingat
stimulus - likt Pavlos hundar. Vid operant betingning måste man oftast invänta att

personen som ska betingas utför ett visst beteende, varpå man förstärker just det

beteendet med någon form av belöning. Vid operant betingning utgår man alltså från

beteenden som redan finns i personens beteenderepertoar och förstärker sedan önskade
beteenden och utsläcker oönskande beteenden.
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Håkan menade även på att när man väl styrt in någon på ett visst beteende, och det

har etablerats som en vana, är det också svårare att förändra på det sedan. Vi upplever
det då som kostsamt i termer av energi att förändra ett beteende därför håller vi hellre
kvar vid beteenden så länge vi kan. T.ex. så menar Håkan på att vi gärna inte byter

mobiltelefonmärke för då måste vi lära oss ett annat märke och hur det fungerar och

det kan ta tid. Likadant är det med operativsystem till datorn. Mac kontra Windows som

exempel. Det är oftast först när de yttre omständigheterna tvingar oss att förändra en vana

som vi ger oss i kast med en förändringsprocess. Det finns fler exempel på detta fenomen.
Vi håller oss gärna till samma bilmärke, klädmärke, till samma affärer etc.

Håkan drog flera intressanta paralleller till hur olika former av dataspel och sociala nätverk
på internet också kan ses som olika former av operant betingning, där användarna

kontinuerligt får förstärkningar på olika sätt i ett slutet och kontrollerat system. I spel

belönas man med olika former av poäng och föremål. I de sociala nätverken belönas man
med bl.a. gillanden (Facebook) eller retweets (Twitter). Även berömmande kommentarer
fungerar som förstärkare i de sociala nätverken, och de beteenden man kan se i dessa
nätverk är de som förstärks/belönas av de andra nätverken. Alltså, om kattbilder är

Vi utsätts dagligen för lika typer av förstärkare som påverkar vårt beteende, förstärkare

den typen av information som gillas och sprids vidare, kommer spridandet av kattbilder

som vi vanligtvis inte ens är medvetna om, Det kan vara små nickningar och andra subtila

automatiskt att öka.

sociala signaler som påverkar oss, och det är också så att vi lär oss vilka sociala regler

och normer som gäller i just den kontext vi befinner oss i. Vi uppfattar ett nickande som ett

Man har även börjat använda sig av erfarenheterna från spelvärlden och de sociala
nätverken för att styra människors beteenden på olika sätt. Metoden kallas för

gamification. Tråkiga uppgifter, som att kanske löpträna, kan med hjälp av en liten app i din
mobiltelefon bli till ett roligt spel där du samlar poäng och får belöningar i en virtuell värld.

Gamification av skolan, design, arbetet och marknadsföring är bara några av de områden
som skapat stort intresse de senaste åren.

godkännande av vårt beteende och då förstärks beteendet normalt. Negativa miner har
motsatt effekt, de får oss att undvika det beteendet.

Allt som allt var mötet med Håkan Järvö väldigt givande och det tillät mig att få en inblick i

det psykologiska perspektivet av vilseledningen och de vitalögner som jag tvingat på mina
produktkoncept. Dock togs ämnet kring fri vilja även upp vilket egentligen kan diskuteras

i en egen uppsats för sig. Håkan menade på att om produkterna nu ska välja ”vad som är

Ett roligt exempel på detta med gamification inom design, med mycket lyckat resultat,
var att få fler folk att ta trapporna i tunnelbanan i stället för rulltrappan. Experimentet

genomfördes vid Odenplans tunnelbana i Stockholm, och man lyckades öka användandet
av trapporna med 66 procent. Lösningen var lekfullt och genialt - man förvandlade

bäst” för oss - har vi då ens någon fri vilja i den frågan? Ämnet kring fri vilja kan som sagt

diskuteras i år och dagar. Jag skulle vilja påstå att vi dessvärre inte besitter någon direkt fri
vilja, att vi mer eller mindre påverkas, manipuleras och vägleds in i diverse val och beslut
som vi egentligen inte kanske stod för. Dock kändes det som att jag nu började kliva in

trapporna till ett piano, både utseendemässigt och funktionellt. Trappstegen såg ut som

i en ny värld kring moral och etik frågor, där psykologi och filosofi smältes samman, och

pianotangenter och när man klev på dem så spelades pianotoner upp. Det lockade fram

konstigt nog så kändes det bekvämt - jag gillade det.

lekfullheten hos många människor och i stället för att stressa upp för rulltrappan tog man
nu chansen att leka sig uppför pianotrappan i stället.

29

30

	
  

insikter &
nya formuleringar

Jag hade hittills skapat koncept som utgick ifrån att produkterna skulle mata oss

med vitalögner. Vitalögner, just för att de, likt våra nära och kära, bryr sig om oss och
därav inte vill såra våra känslor. Men jag började fundera kring vilka det egentligen

var som i verkligheten kunde förse oss med vitalögner? Som sagt så rör det sig oftast
om de människor som vi håller närmast oss själva. Det kan vara kompisar, vänner,
familjemedlemmar eller släkt.

Om jag nu skulle utgå från familjen och familjemedlemmarna till mina produkter var jag

	
  

först tvungen att titta närmare på om det ens var möjligt med en sådan översättning.

Jag ställde en väldigt enkel fråga. ”Hur skulle din mamma vara/uppföra sig om hon var en
produkt?” Frågan ställdes till ett 15tal deltagare där de fritt fick spekulera kring frågan och
vad de själva associerade sin egen mamma med. Resultatet var ganska humoristiskt då
svaren varierade mellan allt från tandborstar till dammsugare.
￼

	
  

Med andra ord är det personer som vi egentligen inte vill såra, och därav är villiga att

”förvränga” sanningen i mån om att, antingen låta konversationen flyta, eller att inte såra
dem på ett eller annat sätt. Det görs i god vilja helt enkelt.

Detta fick mig att börja fundera och jag ställde en ny fråga. ”Tänk om produkterna skulle
vara/bete sig som dina närmaste kompisar?” Denna fråga fick bli utgångspunkten på

den nya fasen som jag höll på att träda in i. Men jag utvecklade fråga ännu mer och den
omformulerades tillslut till ”Tänk om produkterna skulle vara dina familjemedlemmar?

Hur skulle de bete sig då?” Jag utgick ifrån familjen för att det var något personligt. Alla
kan relatera till sin egen familj och dessutom så står man alltid sin familj närmare, rent
känslomässigt, än vänner och kompisar.
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Det viktiga var dock inte vad dem sa i nuläget utan att frågan inte verkade allt för abstrakt
för deltagarna att greppa - vilket den inte var. Jag insåg även snabbt att det fanns något

djupare att undersöka när det just kom till familjen och hur strukturen eventuellt såg ut i de
olika hushållen.

Eftersom att det var vitalögner som jag hade utgått från så var det viktigt för mig att titta

närmare på vilka det egentligen var i vår närhet som nu kunde berätta dem för oss. När jag
nu koncentrerade mig på familjen var det även viktigt för mig att få en inblick i vilka dessa

familjemedlemmar nu var. Fanns det något mer än vad som visades utåt? Varje familj har
sin egna karaktär och än mer har varje familjemedlem en speciell relation till var och en

av personerna i familjen. Jag valde att titta närmare på de små beteenden och handlingar
som vi kunde störa oss på hos våra familjer. Jag bestämde mig för att låta varje deltagare
få rita ut sin familj på en karta, där de skulle beskriva både de positiva kontra negativa

aspekter som de fann hos varje familjemedlem. Oftast gällde det små små beteenden som
en utomstående annars inte skulle se. Man var med andra ord tvungen att ha en långvarig
relation till personen ifråga för att uppfatta dessa irritationsmoment. Vare sig positiva eller
negativa. Jag började med att kartlägga min egen familj.

Denna typ av kartläggning fortsattes med ytterligare ett tiotal deltagare där de på liknande
sätt fick rita ut sin familj och de olika moment, både positiva och negativa, som de tyckes
störa sig på.
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Efter att ha utfört samtliga kartor var det nu dags att sammanfatta resultaten. Och

förutom att jag nu kunde hitta en massa likheter i vad deltagarna störde sig på - så

började jag även kunna se ett tydligt mönster på varför de störde, eller uppskattade, sig
på sina familjemedlemmar. Deras personlighetsdrag kunde nämligen vid flera tillfällen

att identifieras som likadana och efter vidare undersökning så sammanställdes de mest
förekommande personlighets- karaktärsdragen som oftast dök upp.

	
  

Jag utgick ifrån insikterna från kartläggningen av familjen i utformningen av

produktkoncepten. Hur skulle en AC (luftkonditionering) se ut som tyckte sig veta ”bäst”
hela tiden? Tanken var enkel. Tänk dig att du vill höja temperaturen i rummet till, säg

25 grader celsius. Dock så anser ACʼn att 25 kanske är för mycket och den väljer då att
istället endast höja temperaturen till kanske 21 grader celsius i stället. Varför skulle den

nu göra detta? Jo, för att ACʼn tycks veta bäst och anser att om du nu skulle ha 25 grader
så skulle dina kostnader bli för dyra och därav väljer den att helt enkelt bestämma slut
temperaturen själv.
Jag hade nu en lista på vanligt förekommande ”typer” som mina insikter lett mig fram

Koncept nummer två är baserat på två liknande karaktärer. ”Mobbaren” och den

väldigt spännande och jag satte genast igång med att utveckla olika produktkoncept och

jämfört med ACʼn. Tänk dig en stol eller sittmöbel som med hjälp av sensorer kan känna

”avundsjuke”. Detta koncept är aningen mera komplext och är väldigt beteende baserat,

till. Dessa karaktärer hade alla sina positiva kontra negativa sidor. Det hela kändes

av hur ofta den blir använd. Ju mer den används, ju gladare blir den. Om den inte får

idégenereringen var återigen i full gång, allt baserat på mina nyfunna insikter.

uppmärksamhet eller någon användning så känner den sig ut mobbad och kan väldigt
snabbt bli svartsjuk. Vilket den kan visa på ett eller annat sätt.
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Även om samtliga koncept är baserat på vilseledningen i grund och med insikterna på

Tänk dig om en vanlig matta skulle besitta förmågan att vara kräsen, otålig och extremt

av koncepten var dels väldigt ”framtids baseradeʼ” och med det så menar jag att det ofta

egentligen representerar. Mattor har alltid varit till för att gå på. En slags underkastelse.

familjekartorna så började jag se ett annat mönster som sakta tycktes träda fram. Många
var något spekulativa. Jag menar, att köpa en ”svartsjuk” stol låg inte direkt i tiden med hur
vårt samhälle ser ut idag. Men även att de flesta koncepten på något sätt satte människan
i relation till produkterna i centrum. Jag insåg att de mera blev relations och integrations
baserade snarare att de endast ska förse oss med vitalögner.

lätt irriterad. Hur skulle detta se ut? Mattan i sig är väldigt intressant i den mån av vad den
Mattan tjänar oss och inget annat. Men tänk om detta skulle förändras? Hur skulle det se
ut om en matta inte ville bli kliven på? Om den skulle gå i protest?

Det andra alternativet var en telefon där respektive sifferknappar slumpmässigt skulle sitta

på telefonen med olika storlek på knapparna. Konceptet skulle givetvis försvåra processen

	
  

att ringa för en eventuell användare men tanken bakom konceptet var att tvinga fram

ett lugnare tempo från avsändaren. D.v.s. att stressa mindre. Detta koncept var baserat
på min egen far som, likt konceptet, aldrig tycks stressa upp sig i onödan. Detta skulle
fungera som en kommentar på vårt annars stress-uppbyggda vardag.
	
  

Många av koncepten hade omedvetet fått empatiska förmågor och därav allt mer blivit

människoliknande. Jag insåg att, likt vilken annan evolution, så hade denna process fört

mig till något mera djupt och betydelsefullt. Jag började nu att träda allt djupare in i frågor

kring ”smarta produkter” och vad konsekvenserna av dessa egentligen är. Vem vilseleder

vem? Och är detta något nyttigt att ens sträva efter? Samtidigt som jag allt mer läste kring
huruvida vi vill att produkter ska tänka och utföra våra sysslor och arbeten för oss så

fortsatte jag med idégenereringen och ytterligare produktkoncept tycktes utvecklas fram.
Jag började allt mer att utgå ifrån de olika personlighetsdragen som jag fått fram och varje
koncept tycktes allt mera gå emot sin egentliga funktion. Vilket jag inte direkt insåg då jag
skapade koncepten men som växte fram allt mera tydligt under processens gång.

Nästa koncept var, som jag förklarat ovan, lite motsägelsefullt mot vad produktens

Mycket av koncepten är baserade på produkter som på ett eller annat sätt redan kan

förse oss med någon form utav information eller respons. Jag tror att jag undermedvetet

följde detta mönster delvis för att det underlättade att produkterna redan ”talade” något till
oss - men även att det för utomstående (och för mig själv) skulle vara klarare och mera
förståeligt om vad jag egentligen sysslar med.

egentliga funktion står för. Det första konceptet är baserat på en gammal snobbig dam.

￼
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￼￼

Jag fortsatte med samma mönster och ifrågasatte hur en termometer som eventuellt skulle

Technological Dreams Series: No.1, Robots, 2007

ha beslutsångest skulle kunna se ut? Den skulle antagligen inte kunna bestämma sig för

hur varmt/kallt det egentligen är. Alltså - den går emot sig egentliga funktion, tack vare att
den nu är personlighets baserad.

Det kan dras många likheter och paralleller till detta projekt. Båda leker med tanken av att
tilldela maskiner diverse mänskliga attribut. Dunne och Raby hävdar att vi låter robotar ta
över allt mer - och fantasin om att en dag låta robotar göra allt jobb kan man inte komma
ifrån. Hur skulle det då se ut om robotarna uppförde sig på specifika sätt? Detta verk

En faktor som man inte kan komma bort från är frågan kring vad man egentligen gör när

förklarar Dunne och Raby är menat för diskussion och reflektion.Likt de flesta spekulativa

man tillhanda ger produkter s.k. mänskliga egenskaper. Jobbar man med spekulativa

projekt så spekulerar man bara. Inget är konkret och verkens egentliga uppgift är att väcka

produkter som utspelar sig i en snar framtid kommer man oundvikligt in på Dunne &

fantasi och samtal.

Rabyʼs verk och designprojekt. Denna duo är ledande inom området kring spekulativ
design och att inte referera till denna duo skulle inte vara i sin rätt.

Dock fokuserar designduon specifikt på robotar i detta fall. Min utforskning är något

Dunne och Raby har under sin tid tillsammans designat ett antal intressanta projekt och

projekt i grunden på vilseledning och även hur de olika personlighetsdragen inom våra

mera förankrat i nutid och baserat på vardagliga produkter. Dessutom så baseras mitt

frågeställningar. Det kanske mest relevanta till mitt projekt är deras Technological Dreams

Series: No.1, Robots, från 2007. Projektet utgår ifrån hur en framtid med robotar kan se ut
där de olika robotarna har olika förmågor och ”specialitéer”. Ena (röda cirkeln) är extremt

familjemedlemmar ser ut. Dock spekulerar vi båda om hur en framtid med dessa produkter
i sådana fall skulle påverka oss och våra relationer.

självständig och man vet egentligen inte vad den gör, så länge den gör sitt jobb. Den

reagerar på elektromagnetiskt fält och försöker undvika dessa områden så gott den kan.
Och därav förflyttar den sig omgående om en mobiltelefon eller tv-apparat sätts på.

De andra robotarna är besitter liknande egenskaper. Ena är extremt nervös, och en

annan fungerar endast genom iris-scanning, för att verkligen vara säker på att bara du får
använda den.
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Listan kan göras lång och komplexiteten som följer med varje enskilt fall beror helt och

	
  

hållet på omständigheterna kring just kontext och användare/mottagare.

Någon direkt form av slutsats kan därav inte direkt göras där man kan peka på specifika

attribut som måste ”verkligställas” för att uppnå en viss typ av vilseledning. Men det vi kan
vara säkra på är att vi människor är manipulativa varelser som i grund och botten både
är irrationella, spontana, oförutsägbara och impulsiva. Min uppgift var nu att i samband

med dessa insikter översätta detta i produkter som dessutom mer eller mindre ska vara
baserade på diverse människodrag och personligheter.

Jag hade redan ett antal koncept som jag trivdes bra med. Men för att verkligen tänja på

min idébank så var jag tvungen att ytterligare utveckla nya koncept. Jag vände mig till mitt
skissblock och började rita.
Men man behöver inte alltid spekulera i en snar framtid för att finna produkter som på ett
eller annat sätt kan ”prata” med oss. Frontdesign skapade 2009 papperskorgen Bin som
visar när den behöver tömmas. Ju mer du fyller den, ju bulligare blir den. Koncept som
denna där produkten på ett eller annat sätt kan förmedla sina ”behov” till användaren
behöver alltså nödvändigtvis inte vara hög teknologiska eller spekulativa.

KONCEPTUALISERING
Mot utförandet och slutförslagen

	
  

Jag kände nu att jag rent idémässigt hade en bank på x antal intressanta förslag som alla
var värda att vidare utvecklas. Dessutom så hade jag nu lyckats hitta en djup förankring i
arbetet som tidigare saknades.

Under min process och utforskning kring vilseledningen så har jag allt tydligare förstått

hur svårt det är att sätta ett sådant abstrakt ämne i något fack. Vilseledning är en oerhört
komplex fråga och lika så vi, människor, som utför den. Vi blir som sagt utsatta för

påverkan och manipulation dagligen. Som Bo Edvardsson tidigt påpekade så kan man

dela in vilseledning inom flera olika kategorier. Att rent av bara ljuga? Att undanhålla viss
information? Att luras? Att överdriva? Vitalögner? Etc.
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Fler idéer ritades och formulerades fram. B.la. koncept kring en brödrost som inte tillåter

Prototypen är väldigt enkel och väldigt vilseledande i grunden. Jag monterade av en

din uppmärksamhet. En vegetarisk stekpanna. En narkoleptisk klocka som somnar. Ett

rund axel som sedan går ner till en vanlig köks-timer. När man vrider på timern så dras

användaren att rosta bröd när som helst på dygnet. En tavla som vill bli sedd, den kräver
skrockfullt bord. En papperskorg som är kräsen när det kommer till sopporna, etc.

termometer som jag sedan satt fast på ett stycke snöre. Snöret är i sin tur lindat runt en
termometern ner till ett visst läge. Men ju mer klockan tickar så förs termometern sakta upp
igen i samma hastighet som köks-timern. Det roliga är dock att man aldrig riktigt vet hur
varmt/kallt det egentligen är. Jag placerade en penna bredvid brädan där man själv kan

	
  

skriva/gissa på graderna. Termometern är alltså altid i konstant rörelse och någon specifik
start/slutpunkt existerar alltså inte.
	
  
￼

￼￼￼

Ovan visas ett koncept på en bok som inte vill bli läst. Boken är helt omförslutbar av

sitt egna fodral. Konceptet kring termometern som har beslutsångest följde med mig

från tidigare och jag började nu experimentera kring hur man eventuellt skulle kunna
genomföra konceptet till verklig prototyp.
	
  

	
  

	
  

Vilken visar rätt?
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Ett av koncepten var en interaktiv fruktskål. En fruktskål som på flera sätt skulle kunna ge

respons till dina köp, vad du ska köpa men att den även är spontan och, likt människor, lite
irrationell. Jag gillade tanken att ta ett föremål som dels var ”analogt” men som man dels

	
  

inte vanligtvis tillägnar särskilt mycket reflektion över. En skål är en skål, punkt. Men tänk

om den kunde vara något mer? Tanken fascinerade mig och jag började skissa på idéen.

	
  

Utvecklingen fortsatte och en någorlunda tydlig form började allt mer att visa sig självt.
	
  

Eftersom att jag på ett eller annat sätt tillhanda gav produkterna med mänskliga

egenskaper så var det oundvikligt att ta till sig koncepten kring antropomorfism. Alltså,

konsten att personifiera mänsklig karaktär på icke-människor, väsen och föremål. Detta

kan i sin tur göras på ett flertal olika sätt och som skisserna ovan visar var jag till en början
väldigt mån om att ge fruktskålen ett någorlunda mänskligt ansikte.
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När formen kändes relativt färdig var det dags att prototypa och försöka få en verklig

	
  

	
  

	
  

känsla för hur den eventuellt skulle kunna se ut.

	
  

Nästa steg i processen var nu att hitta rätt tillverkningsmetod för den önskade designen.

￼￼￼￼

Tanken var att den övre delen av skålen skulle vara i något mjukt material, helst

Formen kom sedan att ytterligare förbättras och finslipas

någon cellplast eller silikon och att den undre skulle vara hård för stabilitetens skull.
47

Vakummaskinen testades och även gjutning av silikon.
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Likaså här var stolen baserad på mänsklig karaktär. Stolen krävde att den blev använd.
Annars kunde den känna sig ledsen och utanför. Jag började genast att utforska hur
blyghet/sorg kunde tolkas i form.
	
  

Samtidigt som testerna med fruktskålen var i full gång så hade konceptualiseringen
av ytterligare två produkter påbörjats. Dels en sittmöbel, i detta fall en pall, som likt

fruktskålen även den skulle vara interaktiv. Men även ett koncept förslag på en interaktiv

matta. Mattan hade följt med mig från allra första början och jag gillade konceptet bakom
mattans beteende starkt.
	
  

	
  

￼ Även mindre prototyper tillverkades i skala 1:50. För att se hur rörelse kontra form
eventuellt skulle kunna samspela med varandra.

	
  

￼

Större prototyper tillverkades sedan i rätt skala för att ytterligare granska
49

rörelse och funktion.
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Det slutgiltiga materialet bestämdes tillslut och valdes efter dess egenskaper och

resultat

flexibilitet. I detta fall, skum-madrass.

	
  

	
  

slutfö rslag
Resultatet blev tillslut tre olika produkt koncept var alla utspelas sig i en spekulativ framtid.
För att ytterligare fatta grepp om koncepten i sig så valdes det att göra en film av

respektive produkt. Filmerna påvisar hur en eventuell användare kan använda sig av
produkterna i sitt vardagliga liv.

	
  

	
  
￼￼

Filmen går att ta del av på eskafi.tumblr.com

När det dock kom till mattan så valdes det ganska snabbt att inte väva någon helt ny

matta från grunden utan att utnyttja redan existerande mattor för att påvisa det uttänkta
beteendet som eventuellt skulle framföras.
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Fruktskålen är ett objekt
”som
vill bli matad frukt. Den

Med rörelsesensorer märker skålen av när någon är i närheten och vänder sig automatiskt

påminner dig om att inte
glömma att köpa frukt. Dels
för uppmaning till en sundare
livsstil, men även som en
kompanjon som kräver en viss
uppvaktning. Användaren kan
vara en person som dels känner
att han behöver mera frukt i sin
vardag, men även någon som
till viss mån kanske känner en
saknad till någon eller något.
Att ensamheten ibland blir för
mycket och att det därför skulle
vara schyst att ha något (objekt)
som kräver en viss tillsyn och
uppmärksamhet. Det blir ännu
en ”syssla” att handskas med i
sin annars sysslolösa vardag.
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Fruktskålen upptäcker vilka frukter som du saknar och via ljud och färg kommunicerar den
vilka som behöver införskaffas.

mot användaren.

”

”

Pallen uttrycker sin sorg fysiskt när den inte blir använd på ett tag.

Man kanske kommer att känna sympati för pallen men vad blir konsekvensen av att lyda
den för mycket?
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Pallen påvisar inte
vad den är kapabel till i
utseendet men är helt
och hålet baserat på vilka
beteenden och förmågor
som den besitter. Pallen
kräver din uppmärksamhet
och vill bli använd. Om
den känner av att du inte
utnyttjat den på en tid så
sjunker den sakta ihop och
påvisar att den inte alls är
nöjd över situationen. Den
kan effektivt uppmunta
dig till att just använda
den framför några andra
sitt möbler och den blir
väldigt lätt avundsjuk och
ledsen om den inte får
uppmärksamhet på en
längre tid.

”
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”

Saknar du lite klass i din
vardag? Önskar du dig en mera
lyxig livsstil? Den snobbiga gamla
mattan kan erbjuda dig precis det
du saknar! Mattan är baserad på
en gammal anrik damm som lever
ett liv i klass och etikett. Mattan
rättar ut sig själv och låter sig
aldrig synas skrynklig. Den visar
praktfullt upp sig själv för både
dig och dina gäster. Varje frans
rättar ut sig själv och låter sig
inte visas osynkroniserade. Den
drar sig snabbt undan folk som
har smutsiga strumpor, och att gå
på skor är inte att tala om. Den
håller sig givetvis ren och drar sig
snabbt undan närliggande vätska
men när hemmet börjar bli för
dammigt så kan den rulla ihop sig
och vägra visa sig själv för att inte
dra åt sig dammet.

Mattan. Utrullad och i användning.

￼

Kliver du på mattan med skor känner den snabbt av smutset och reagerar omedelbart
genom att rulla ihop sig själv.
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scenariot - beyond smart

diskussion

Mitt förslag genom detta projekt har kommit att bli tre vardagliga produkter som på ett eller
annat sätt är interaktiva och ”smarta”. Scenariot utspelar sig i en framtid där teknologin

process och verkställning

gjort ett stort kliv in i ”vardagsrummet” och därmed försett vår omgivning med smarta
funktioner.

Samtliga produkter är skapade för en viss anledning. I denna fiktiva värld ser de följande
scenariona ut på följande sätt, då jag tagit mig ann rollen som en fiktiv, godtrogen,

Härmed har ni hittills fått följa min dokumentation, steg för steg, genom processens

designer som i sin naivitet designat och framställt samtliga objekt. Alla med en god

gång. Utgångstemat var vilseledning. Som sedan utvecklades till frågan ”När är det ok

intention så klart.

att vilseleda?” som sedan övergick till vitalögner. Min slutfråga blev sedan ”tänk om dina
vardagsprodukter kunde förse dig med ”falsk information”?”. Frågan omformulerades då

jag började titta närmare på hur våra bästa kompisar och familjemedlemmar beter sig mot
varandra. Jag började titta på mönster, egenskaper och personligheter. Efter ett tag insåg
jag nog att för att uppnå dessa mänskliga attribut och egenskaper måste jag ge mig in i

Det första scenariot, eller berättelsen, utspelar sig i en framtid där vi människor alt

mer måste effektivisera vår vardag. Att jobb, skola, familj och fritid mer eller mindre

sammanvävts allt hårdare in i varandra. Denna livsstil tär så klart på människan och lika

väl på vår kost och diet. Vi måste därför även få hjälp med just detta segment i vår allt för

teknologins värld. Och ganska snabbt blev just frågor kring teknologi, framtid och etik allt

stressiga livsstil. En fruktskål som hjälper dig till en sundare livsstil. Den fungerar som en

mer relevanta och framträdande.

kompis som påminner dig om att köpa frukt. Den är interaktiv och kommunicerar med hjälp
av rörelse, ljud och ljus. Det blir ännu en mindre uppgift att behöva tänka på då man låter

Alltså, jag ville undersöka hur vi skulle uppfatta det om våra produkter skulle uppvisa

fruktskålen enkelt uppdatera en om vad som behövs köpas och vad som eventuellt redan

mänskliga egenskaper, såsom att kunna förse oss med vitalögner, kommer man

finns.

oundvikligt in på frågan om framtiden och ”smarta produkter”. Vår strävan efter att

”förenkla” vår egen vardag är en utvecklingstrend som de flesta kan känna igen. Men vad
händer när vi lägger till ordet ”smart” framför våra produkter och föremål? Varför är min

￼

Den andra berättelsen utspelar sig i ett liknande scenario. Men nu i fokus på att städa och
att hålla rent i hemmet. Det andra konceptet är en matta som med enkla medel påvisar

telefon smart? För att den kan hantera stora mängder data och flera uppgifter samtidigt.

och kommunicerar med sin användare när det är dags att städa i hemmet. Är omgivningen

Multitasking med andra ord. Men smart för vem? Om min telefon visste hur jag beter

för dammig så rullar mattan snabbt ihop sig, allt för att undvika att förstöras eller bli ful, tills

mig, och i sådana fall kunde anpassa sig efter mina mönster. Skulle detta vara en smart

att någon städat upp och gjort rent igen. Tanken från den ”fiktiva, godtrogna, designern”

produkt? Om den kan räkna ut, flera steg i förväg, vad jag troligtvis skulle göra, och

sedan välja det åt mig - utan min bekräftelse. Skulle det vara något önskvärt? Att både ha

valfriheten att välja men att ha en maskin som gör valen för oss. Vad är rätt och vad är fel?

Denna ”snara” framtid är inte så långt borta som vi egentligen kanske kan tro. Jag kommer
i nästa stycke ta upp redan existerande exempel på hur ”smarta” produkter allt mer börjar
kliva in i vår vardag.

är att man kanske inte alltid hinner vara uppmärksam med sin städning i hemmet. Det kan

därför vara bra att ha en indikator som lätt talar om för användaren att ”Aha - nu måste jag
dammsuga igen”, för om man inte gör det - kan man tyvärr även inte njuta eller använda
sin fina matta. Vilket är synd.

Den tredje och sista berättelsen utgår ifrån två scenarion eller koncept. Objektet är en

enkel sittpall som vill bli använd. Den uppmuntrar användaren till att använda och sätta sig
på just den pallen. Om sittpallen inte används på ett tag så visar den sitt missnöje väldigt
tydligt genom att sjunka ihop och bli ledsen, fysiskt. Den kräver alltså uppmärksamhet,
närhet och stimuli. Tanken med produkten var att den från början skulle användas på

allmänna platser utomhus. Att använda och placera ut i parker runtom staden och även
kanske på större evenemang och konserter där ont om sittplatser vanligtvis brukar
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förekomma. Det skulle då vara lättare för en eventuell användare att uppfatta och hitta

Ett underhållande exempel på en sådan

flyttades senare även in i hemmet. Väl i hemmet utnyttjades sittpallen främst som just en

Denna lilla maskin, som mer eller

funktion är LGʼs nya ”växt-buttler”.

en vinkande pall som behöver en ”kompanjon”. Konceptet utvecklades med tiden och

mindre ser ut som ett skelettansikte,

”kompanjon”. Den riktas främst till personer som känner sig lite för ensamma och därav

tillhandahåller sin användare med

gärna inte tackar nej till en interaktiv möbel som emellanåt uppmuntras av lite stimulans

relevant information direkt in i mobilen.

och närhet.

Den talar exempelvis om när ens

växt behöver näring, vatten eller om

kräver en ny position med mera sol. En

reflektion

personlig trädgårdsmästare helt enkelt.
Man måste själv knappa in växttypen

men efter det så klarar sig buttlern helt

Vad har jag då egentligen gjort? Och varför beter sig dessa tre produktkoncept som de

på egen hand. Man behöver alltså enligt

nu gör? Min ställning i detta projekt är något kritiskt och ifrågasättande. Inte för att jag

LG inte längre behöva ha ett genuint

själv är emot teknologi och dess framsteg. Nej, jag ser detta snarare mera som en slags

intresse för växter och blommor för att

”var- försiktig-signal”. Där jag som designer måste ta på mig ansvaret att skapa en slags

omringa sitt hem med svårskötta växter.

medvetenhet till allmänheten. Projektet är därmed konstruerat på ett visst sätt för att just

Alltså, inga gröna fingrar här inte, du

väcka diskussion och debatt kring ämnet. Samtliga produktkoncept har som sagt en god

kan nu glatt stoltsera för dina vänner

intention från början. Precis som den fiktiva godtrogna designer ville. Men med tiden börjar
varje produkt att bete sig mera underligt och irrationellt. De smarta funktionerna som de

och bekanta hur duktig du (buttlern)

besatt med börjar efter ett tag att användas emot användaren, till fördel för produkten i sig.

egentligen är på att ta hand om växter. Frågan är nu. Är inte detta fusk? Självklart inte.

slagkraftighet som möjligt. Att ställa sig frågan ”tänk om”. Tänk om det skulle vara på detta

och så småningom kanske inte ens behöva ta hjälpa av maskinen nå mer. Den kan alltså

Detta scenario är medvetet utdraget till det extrema just för att få en så stor och tydlig

viset (som presenterat i kortfilmen). Skulle detta vara önskvärt? Kommer vi ens någonsin
att nå dit eller är det bara sience fiction alltihop? Sanningen är att vi just nu är mitt uppe

Faktum är att användaren själv med tiden kommer att lära sig mönstret och teknikerna
nästan ses som en ”hjälp-på-vägen”-pryl.

i en teknologisk revolution. Aldrig tidigare har så mycket innovation och framsteg gjorts

Det andra exemplet är Samsungs nya

till det positiva, måste man även bära ansvar för att de används i, och för, rätt syften. Jag

ute på marknaden. Kylskåpet skall kunna

inom teknik och vetenskapsutveckling som idag. Men med dessa framsteg, som givetvis är
tänker nedan presentera och jämföra ett par ”smarta” objekt som redan idag finns, eller

kommer komma ut på marknaden. Hur förhåller vi oss till dessa? Och än viktigare, vad kan
de tänkbara konsekvenserna komma att bli?

kylskåpskoncept som ännu inte riktigt finns
läsa av streckkoder och RFID-koder från våra
matvaror automatiskt. Den läser alltså av och
uppfattar vad som finns i kylskåpet och kan
därför hålla koll på produkter som håller på

att bli gamla men även att självt skapa ihop

undersökande områden och jämförelser

recept och förslag på vad som skulle kunna

Som jag nämnt tidigare så kan vi redan idag se hur dessa smarta funktioner mer och mer

appliceras på våra vardagliga produkter. En smart produkt är idag ett objekt som dels kan

mäta eller läsa olika data och information. Vare sig det är från sin omgivning eller via andra
metoder. Och att den även sen kan kopplas upp via flera enheter för att på smidigaste sätt

lagas, beroende på vad som finns. Den

kommunicerar via sin skärm men även via

sms och meddelanden direkt till användarens
mobiltelefon.

tillhandahålla användaren via enkel och snabb tillgång.
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År 2013 blev Philips LED lampa HUE nominerad till ett flertal prestigefyllda priser världen
om. Den blev bland annat utnämnd till årets smarta produkt 2013. Vad kan då HUE göra

som är så smart? Den låter användaren själv bestämma och ha kontroll över ljusflödet i sitt
hem. Man kan bland annat kontrollera lamporna från sin mobiltelefon med en enkel app.

Tända och släcka sin vardagsrumslampa från kontoret kanske inte låter så fascinerande.
Men faktum är att man på så sätt minskat inbrottsstatistiken och därmed ökat både

Dock har liknande teknologi med smarta funktioner även använts inom sjukvården med.
Det kanske mest kända exemplet är Paro, den lilla vita sälungen som använts som ett

komplement till mänsklig kontakt och närvaro. Sälen, som egentligen är en robot, kan visa
känslor som glädje och frustration. Men reagerar även på kontakt, närhet och även ljud.

trygghet och säkerhetsfaktorn i hemmet. Man kan även låta lampan programmeras till

Paro har visat sig vara en dunder succé i hemlandet Japan och det är bara en tidsfråga

tid och tillfälle. D.v.s att sovrummet ska tändas prick kl 07:00 eller att den med hjälp av

innan den kommer till Europa också.

sensorer känner av när någon går in i ett rum, och därmed anpassar belysningen efter,
redan programmerad, rätt stämning. Lite som stols-minnet på nya bilmodeller.

HUE är alltså interaktiv, vilket i sin tur gör den smart. Men än igen, smart för vem?

I Maj 2014 släppte Adidas sin nya smarta fotboll. Bollen går under namnet miCoach
SMART BALL och är försedd med sensorteknologi som registrerar bollen hastighet,

hårdhet på tillslaget men även bollbana och distans. Denna information kan spelaren
sedan ladda upp på sin mobil eller dator och därmed få ta del av en mera detaljerad

aspekt av sin fotbollsträning. Om bollen kommer att bli en succé eller inte visas snart.

Dock ligger den kanske största satsningen hos Braun och den nya Oral B el-tandborsten

som skickar realtids data till både din egen applikation, antingen på datorn eller i mobilen,
men även också till din tandläkare. Tandborsten är försedd med teknik som läser av
mönster såsom vilka tänder som borstats och inte borstats, vilket tryck du utsätter

tänderna för. Man kan skapa personliga program som just är skapade efter dina behov och
rutiner. Men även på påminnelser, rekommendationer och belöningar beroende på det
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utförda jobbet. Önskvärt eller pinsamt? Oral B tandborsten släpps juni 2014.
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konsekvenserna / aktivism / vem ”vinner”?

Att apparaten helt plötsligt skulle få för sig att skicka fel information till användaren

angående hennes mest prisvärda växter, så att de tillslut dör. Vem är att skylla på då? Att
du förlitade dig helt och hållet på en apparat eller att den egentligen bedrog dig.

Att alla ovanstående produkter på ett eller annat sätt är smarta kan de flesta vara

överens om men vad har de egentligen gemensamt? En trend verkar vara att de flesta

Mera troligt är att spekulera kring Samsungs smarta kylskåp. Det sägs att den ska kunna

haft/ krävt en viss interaktion med användaren. Alltså, det krävs redan att du måste vattna

matvaror som behövs köpas in och även hålla koll på utgångsdatum. Vad skulle nu hända

av produkterna, där någon form av smart teknologi appliceras på, redan kräver eller har
dina växter. Eller att du måste fylla på ditt kylskåp, tända lampan, borsta tänderna eller

sparka boll. Paro är undantaget som uppkom som ett resultat av den brist av personal som
japanska sjukhus befann sig i under 90 och 2000-talet.

läsa av varorna i kylen och därefter skapa egna recept, skicka förslag på eventuella

om samsung fick för sig att samarbeta med en extern partner. En partner som möjligtvis
Arla? Craft Foods? Eldorado? eller någon annan matjätte för den delen. Det man skulle

kunna förvänta sig då är, likt arlas egna recept hemsida idag, att kylskåpet då bara skulle
favorisera specifika märken och produkter. Troligtvis sina egna. Tänk om man inte köpte
hem, exempelvis eldorado produkter till, sitt då besvikna, kylskåp. Skulle den lägga

Det känns alltså naturligare för oss med en övergång till så kallade smarta produkter

ner och bli varm i protest? Måste vi lyda dennas order? Och hur skulle den eventuella

om det redan sker en slags tvåvägs kommunikation från första början. Vilket egentligen

aktivismen då se ut? Att kunna omprogrammera kylskåp i framtiden så att de kan

inte kan ses som någon överraskning. Men det intressanta är vad de eventuella

konsekvenserna kommer att bli, både på gott och ont, i det långa loppet. Utan att låta

allt för cynisk försöker jag, likt mitt eget projekt, tänka flera steg framåt i utvecklingen och

acceptera alla matvaror kanske bara är en drömtanke och något som få kan åstakomma?

ställa frågor som ”tänk om” och därmed kanske ta det ett steg längre i scenariot.

När det kommer till Paro, den sällskapssjuka lilla sälungen, så ser situationen lite

En annan gemensam faktor är att de flesta smarta produkter, likt exemplen ovan, i

om huruvida konsekvenserna av att använda sig av en robot i terapeutiskt syfte verkligen

annorlunda ut jämfört med de andra produkterna. Det har redan skrivits ett antal rapporter
har. Hittills så har nästan alla omdömena varit mycket positiva. De flesta patienter som

grund och botten är skapade för att på ett eller annat sätt underlätta tillvaron och hjälpa

studerats har visat positiva framsteg i sina resultat. Många hävdar även att den nästan går

användaren i sina rutiner och aktiviteter. Mycket likt mina produktkoncept, minus att jag

att jämföra med de effekter som en verklig hund eller katt har i samma syfte. Dock har det

dragit dem till extrema situationer och scenarion, där de tillslut beter sig till det motsatta.

tydligt alltid nämnts att Paro enbart skall ses som ett komplement till annan personal och

Men vad skulle då hända om vi började spekulera på samma sätt gällande dessa

närhet och inget annat. Det intressanta är nu att se hur dem långsiktiga effekterna kommer

produkter?

att bli. Är dem lika positiva eller kommer vi så småningom att endast kunna förhålla oss

till konstgjorda maskiner istället för mänsklig närhet? Någon större form utav aktivism är

När det kommer till att vidare spekulera kring dessa produkters utveckling och

ej trolig då huvudmålet med en produkt som denna är att bl.a. väcka större stimulans och

användningsområden har jag valt att titta närmare på tre segment. Eftersom att vi redan

aktivitet hos tillexempel demenssjuka personer. Dock omsätter vård och sjukhusindustrin

kan utgå ifrån att produkterna är skapade med goda intentioner och för ett gott syfte så
spekulerar jag inte så mycket i hur utvecklingen kommer att se ut i det vidare positiva

användningsområdena. Fokus kommer att ligga på generella konsekvenser, aktivism och
vem som egentligen ”vinner” på affären.

miljardbelopp varje år och en produkt som denna kan locka investerare med egna

intentioner som de egentligen vill få igenom. Huruvida det kan se ut kan vi bara spekulera
kring. En konsekvens kan vara att att man genom Paro och liknande produkter lär sig
en djupare insikt i hur demenssjuka bör vårdas och därigenom kunna utveckla bättre

förhållningssätt och produkter. En negativ aspekt av samma mynt kan även vara att man

När det kommer till LGʼs växt-hjälpare så kanske man inte kan säga att någon direkt

just p.g.a. sin djupare insikt, med flit, skapar en rad olika produkter, i vinstgivande syfte -

aktivism troligtvis kommer att ske. Konsekvenserna för en sådan produkt skulle i värsta

där man på ett eller annat sätt tvingar konsumenten till att inhandla diverse produkter som

fall bli att försäljningen på växtböcker skulle sjunka och att den generella växt och

ska hjälpa en genom de olika stadierna av sin sjukdom.

blomförsäljningen eventuellt skulle öka. Alltså inget som tar ut varandra. Men slutar
det verkligen där? I och med att informationen skickas till ens mobil så kanske nya

manipulativa program och appar eventuellt kan rubba informationen eller ”hacka” den på
ett eller annat sätt? Detta låter högst otroligt och kommer antagligen inte heller att ske,
men att spekulera kring frågan är både humoristisk och relativt intressant.
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Oral B tandborsten är dock dessmera intressant när det just kommer till aktivism

Man kan fortsätta att spekulera och diskutera denna fråga i evigheter men något direkt

manipulera svaren och resultaten i sin tandborstning. Alla vet att tandläkare är dyra och

Anledningen till att vi dock spekulerar är ju för att då kunna forma vår framtid till dit vi

svar kan man aldrig gissa sig till förrän man verkligen upplevt situationen på riktigt.

aspekterna. Tänk dig ett scenario då man på ett eller annat sätt kan hitta vägar att

vill. Genom att utveckla olika extrema scenarios kan vi enkelt och tydligt se vad det är

i framtiden så kanske situationen ser annorlunda ut beroende på land och klinik. Tänk

som vi gillar och inte gillar. Och därav sträva mot de eventuella riktningarna som för oss

om man med flit kunde manipulera sina resultat för att tillexempel kanske få förtur i den
framtida tandläkarkön? Eller om man istället tvärtom förbättrar sina resultat just för att

slippa få besöka och betala tandläkarn? På Oral Bʼs hemsida visar de en kort liten film på
vad denna revolutionerande tandborste redan kan göra. I filmen nämns att man kan få

rekommendationer, förslag på produkter som man kan behövas ha, men även att man kan

få digitala ”priser” som belöning för ett ”gott jobb” som man kan jobba (borsta tänderna) för.
Alltså gamefication. Dessutom så kan man lägga upp sina eventuella resultat och statistik
på Facebook och andra sociala medier. Redan här ser jag ett antal scenarion där diverse

känns relevanta och genuina. Jag anser att det därför är viktigt med ett både kritiskt men

framförallt spekulativt tänkande, inte minst som designer då det ofta är vi som är med och
formar det som idag inte finns. Därav blir denna spekulationsteknik till en viktig egenskap
för oss designers att kunna använda. Förmågan att kunna sätta sig in i olika scenarion

och se samma situation från olika synvinklar och perspektiv. För att sedan reflektera och
framförallt diskutera huruvida vi vill fortsätta mot denna riktning eller ej.

konsekvenser och aktivism kan förekomma. Dessutom så är det aldrig ett bra tecken när
en product eller tjänst, från ett visst företag, rekommenderar dig andra produkter som de
anser sig att du kan behöva - från sitt eget märke.

vårutställningen och feedback

Som det ser ut idag så kommer vi allt närmare en mera uppkopplad värld. Där våra

produkter är direkt kopplade till oss själva, våra läkare, och till vår omgivning. Att en fotboll

En obligatorisk och även självklar del av examensprojektet är att ställa ut sitt arbete under

att framtidens ungdomar då kan ha turneringar och tävlingar där de mäter vem som

att vidare diskutera mina tankar och funderingar med besökarna på utställningen.

kan registrera styrka och hastighet kanske inte ses som något hotfullt. Jag tror snarare

egentligen skjuter bollen hårdast. Vilket jag faktiskt skulle kunna tycka om. Men likt internet
och all annan digital apparatur så handlar allt i grund och botten om data. Information.

tio dagar på Konstfacks vårutställning. Jag såg denna möjlighet som ett ypperligt tillfälle för
Det första jag slogs av var hur givande alla dessa samtal egentligen är. Något som jag

innan utställningen inte kunde förutspå. Att diskutera, reflektera och försöka förstå olika
människors synsätt på ett och samma projekt var både lärorikt och intressant. Speciellt

Vem är det egentligen som kommer att få ta del av det vi har i kylskåpet? Eller hur våra

när man får tala med en bred åldersgrupp, allt från 15 år gamla studenter till 75 år gamla

tänder ser ut? Eller vilka blommor som är populärast i hemmen?

Den riktiga frågan är vem blir egentligen vinnaren? Idag ser vi Google och Facebook som

pensionärer.

några av världens mäktigaste företag. Detta gör vi mest p.g.a. en faktor. Att de sitter på

så oerhört mycket information och personlig data. Information som i sin tur är värdefullt.

Värdefullt för andra företag som precis vill veta vad det är som just du tycker och tänker
om diverse saker och ting.

Om vi även nu ska koppla upp vår fysiska tillvaro med det digitala så kommer eventuellt

samma sak även att ske här. Om våra kylskåp kan registrera våra matvanor, vem mer än
oss kommer då att kunna ta del av denna information? Information som kan vara värld

miljontals kronor och som företag sedan utnyttjar för egna vinstdrivande syften. Jag menar
nu inte på att alla företag är onda och utnyttjandes. Jag syftar bara på att det handlar

om etik, integritet och övervakning. Är denna teknikrevolution en gåva eller blir vi själva

produkten av ett övervakningssamhälle som tillslut även har koll på hur hårt du kan skjuta
en fotboll?
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Det första hindret var dock att försöka förklara att jag jobbat med ett framtidsscenario och

När det kommer till användningen av smart teknologi för äldre eller människor med

Det var väldigt lätt för besökarna att fasta och koncentrera sig på detaljer inom projektet

just en av de gemensamma faktorerna med dessa smarta produkter att de just är skapade

att arbetet i sig inte är slutresultatet, utan att målet är att väcka diskussion och funderingar.

specifika behov så låter konceptet inte alls så främmande. Som jag nämnde tidigare så är
för att underlätta, lära eller hjälpa användaren. Det låter därför inte så konstigt att man

och därav förbise helheten av arbetet. Men så länge jag fanns på plats och tydligt kunde

då eventuellt kanske skulle satsa på just de personer som är mera utsatta än andra. Likt

förklara konceptet och tankarna bakom arbetet så påbörjades alltid intressanta samtal.

sälungen Paro så kanske man bör satsa på personer inom vård och äldreomsorg för att

En återkommande punkt som flera under utställningen tycktes nämna var relevansen av

just utnyttja teknologin till det bättre. Men som så många gånger förr är det vinstdrivande

smarta produkter till och hos pensionärer och på äldreboenden. De kunde tillexempel se

företag och stora investerare som gärna vill se en hög utdelning i retur. Och det är därför

tydliga och relevanta kopplingar mellan fruktskålen, ett av koncepten i projektet, och hur

kanske mera kommersiellt tacksamt att satsa på en eltandborste än ett demesredskap.

den exempelvis skulle kunna appliceras hos äldre eller på diverse boenden.

Efter att vidare samtalat med

besökarna stod det dock klart att
mattan var vinnaren i kategorin
”besökarnas favorit”. Många

förklarade att konceptet var tydligast.
Att man lätt kunde förstå varför den
tillexempel drog ihop sig när det

var smutsigt eller dammigt. Det var
logiskt helt enkelt. Dessutom så

uppförde den sig på ett sympatiskt

sätt vilket ytterligare gav en starkare
dragningskraft.

Jag passade även på att fråga besökarna två viktiga frågor under våra samtal. Det jag
undrade var:
Fruktskålen hjälper användaren till att komma ihåg att äta mera frukt i sin vardag. Ett

1. Om de själva kunde tänka sig leva med någon utav produkterna?

koncept som flera tyckte att äldre eller glömska personer skulle kunna dra nytta av.

2. Deras egna funderingar på hur de tror att framtiden kommer att

Det är nu viktigt att påpeka att intentionen av mitt koncept var aldrig att skapa koncept eller
scenarion för det verkliga livet utan att dra berättelserna till det extrema just för att tydligt

se ut i våra hem med smarta produkter.

påvisa eventuella händelser och perspektiv.

De flesta avböjde, inte alls till min förvåning, att leva med produkterna. I detta, kritiska,

Det är dock minst lika relevant att besitta förmågan att kunna översätta scenariokoncepten

konstigt att de flesta nog kände att det kanske skulle bli ”för mycket” att även ha en ilsken

till relevanta och viktiga situationer i vår vardag idag.

projekt så målas samtliga produkter upp på ett ganska obekvämt sätt. Därav är det inte

fruktskål i hemmet. Men om de kunde förbi se de irrationella beteendena som de påvisar

i filmen? Kunde de fortfarande tänka sig ha en eventuellt smart sittpall eller någon annan
möbel för den delen?
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De flesta genast att klia sig i skallen och fundera en extra gång. Och de flesta kom oftast

Det finns inget rätt eller fel i en diskussion som denna. Jag drivs bara av samtalet

begär och ändamål. Någon ville ha en apparat som hjälpte en med matshoppingen och

I slutändan handlar allt om vad användaren begär och känner för. Därför kan samma

på egna produktlösningar som oftast var väldigt personifierade och specifika för just deras
en annan ville ha något som kunde underhålla och leka med hunden och katten i familjen.
En annan menade på att hela hemmet skulle kunna vara smart och kanske läsa av hela

människan och aktivt förse en med data såsom kroppslig temperatur och annan fakta men
även påminna en om man är påväg ut från hemmet och då möjligtvis kanske glömt något,

och tycker besökarnas olika resonemang alla har sin sanning och charm bakom sig.

produkt eller tjänst betyda helt olika saker beroende på vem användaren är eller kommer
ifrån. Oftast handlar det om personliga referenser och erfarenheter. Något som jag
definitivt kommer att titta närmare på i kommande projekt.

såsom nycklar eller plånbok.

Denna fråga gav mer eller mindre svar på min andra fråga då jag undrade vad de själva

Nästa ”Loop”? med projektet. Vad händer sen?

trodde att framtiden hade att erbjuda när det just kom till smarta produkter i hemmet.
De flesta var övertygade om att vi just kommer att bli mera uppkopplade i framtiden.

Uppkopplade till varandra och med vår fysiska miljö. När jag frågade om de kände någon
rädsla inför det var svaret ofta både ”ja och nej”. De flesta sa direkt nej men när jag själv

Personligen anser jag att projektet nu på riktigt börjar bli moget och ”fylligt” (om man vill

snabbt igen.

nu skulle se ut om eventuella företag eller andra aktörer var inblandade tar projektet till en

tillexempel dog jämförelsen med internet och google idag så blev de ganska tveksamma

tala vinspråk). Att skapa ett scenario likt detta är en sak. Men att vidare spekulera i hur det
ny nivå. Att ytterligare genomföra en s.k. ”loop” och se hur man nu kanske kan spekulera
i vad konsekvenserna blir om aktörer såsom regering, företag men även oppositioner,
konkurrenter och aktivister skulle reagera eller delta i de eventuella koncepten.

Min förhoppning är nu att söka bidrag och stipendier för fortsatt stöd i exjobbet och att
förhoppningsvis på så sätt kunna gräva djupare och hitta mera intressanta samband

och scenarion som jag kan forska kring. En annan intressant notis är också att jag under
projektets gång jobbat nära med programmeraren Björn Aneer från företaget Svart i

Bagarmossen i Stockholm. Björn har hjälpt mig att sätta ihop och ”få liv” i konceptet kring

fruktskålen, i riktig fysisk modell. Under utställningen har jag märkt och uppfattat styrkan i
att ha en fungerande prototyp på detta sätt. Det påvisar besökarna att koncept likt denna
faktiskt går att formge och få att fungera. Det är inte bara ”på film”. Detta har därav gett

mig nya insikter i hur slagkraftigt äkta prototyper kan vara, speciellt när man vill övertala
en publik eller eventuella klienter. Att jag nu även har möjligheten till att verkligställa
kommande projekt ser jag som något oerhört spännande och det ger mig ännu mer

motivation till att fortsätta titta på området kring just smarta produkter och framtidskoncept.

Den generella uppfattningen som jag kunde läsa var att de flesta av oss, mer eller mindre,
är väldigt godtrogna på ett eller annat sätt. Men när personerna blir mera medvetna om

eventuella konsekvenser börjar de ganska snabbt att se kopplingen och kan därav själva
dra sambanden längre och se eventuella brister eller hot.
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