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Abstrakt 
 

Nyckelord: Web of Things, Tillsammansodling, Ting, Entitet, Kultur 
 
I undersökningen går vi igenom hur ting kan existera inom olika plan av vårt medvetande och 

även hur teknologin inom Web of Things (WoT*) kan agera som en entitet inom ett fenomen 

såsom tillsammansodling. De metoder som valts för att undersöka fenomenet är Brainstorm, 

Att flytta gränser och De sex tänkarmössorna. Dessa tre metoder är våra huvudmetoder som 

ansågs vara bästa valen för ändamålet medan alternativa metoder som Kanban*, 

funktionsanalys och ett agilt tänkande var för att kunna ge vår design det extra stöd som 

behövdes för att utvecklas. Metoderna för att kunna undersöka detta fenomen har utgjorts av 

olika delar från boken Design av informationsteknik av Jonas Löwgren och Erik Stolterman 

där vi utgått från att skapa en design med hjälp av de tre delarna vision, den operativa bilden 

och specifikationen (Löwgren & Stolterman, 2004). Dessa tre delar har använts i fem olika 

iterationer för att kunna använda metoderna i olika plan av designen. Resultatet påvisas 

genom att gå igenom designprocessens fem iterationer och med stöd från tidigare och aktuell 

forskning medan diskussionen presenteras genom att gå igenom de fyra hypoteser vi själva 

arbetade fram genom att undersöka tidigare och aktuella forskningstexter, de fyra hypoteser 

är som följer. 

 

Hypotes ett: Fenomenet tillsammansodling i stadsmiljöer med kopplingar till Web of Things 

(WoT) skapar ett ting som består av både fysiska och psykiska relationer till de som befinner 

sig i det. 

Hypotes två: Tillsammansodlingar är till förmån för hållbarhet och sociala möten. 

Hypotes tre: WoT är inte bara ett fysiskt ting utan även psykiskt och kan beblanda sig med 

både människa och maskin på olika plan. 

Hypotes fyra: WoT som sociala medier kan få människan att vilja börja ta del av 

tillsammansodlingar i stadsmiljöer och påtrycka ändringar hos maskiner och hur människor 

arbetar tillsammans med dem. 

 

 

 



 
 

   
 

Abstract 
 

Keywords: Web of Things, Community gardening, Things, Entity, Culture 

 

In this Bachelor thesis we go through how things can exist within different planes of our 

mind and further how technology within Web Of Things (WoT) can act as an entity within a 

phenomenon like Community gardening. The methods that was chosen for the survey of the 

phenomenon are Brainstorm, To move the border and The six thinkingcaps. This three 

methods are our main methods that was considered to be the best choice for our purpose 

while alternative methods like Kanban, Function analyses and an agile thinking was 

considered to be the extra structure our design needed to evolve. The methods to maintain 

this survey of the phenomenon has been consisted of different parts from the book 

Thoughtful interaction design written by Jonas Löwgren and Erik Stolterman where we 

extracted three parts from it where the parts was vision, operative image and specification in 

order to create our design (Löwgren & Stolterman, 2004). This three parts has been integrated 

in five different iterations in order to use the methods of choosing in different parts of the 

design. The result is manifested from the design processes five iterations and the support 

from earlier and current researches while the discussion is presented through four hypotheses 

we manifested from the work from earlier and current research papers, the four hypotheses 

are as followed.  

 

Hypothesis s one: The phenomenon Community gardening in urban environments with 

relations to Web of Things creates a thing that coexist within both the physical and 

psychological in the relationships of what is inside of the phenomenon. 

Hypothesis two: Community gardening is beneficial for sustainability and social encounters. 

Hypothesis three: Web Of Things is not just a physical thing but also a psychical and can 

exist in different planes of both mankind and machines.  

Hypothesis four: Web Of Things as social media can make the mankind want to integrate 

with Community gardening in urban environments and push changes in how humans and 

machine works together.     
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Samskrivning 
 
Det gemensamma skrivandet utgick ifrån att vi lade en större vikt på att vi båda fick skriva 

det som vi ville få med i texten. Därför delades arbetet under varje rubrik upp i två delar där 

målet var att skriva varsin syn på rubrikens ämne och sedan koppla ihop till en gemensam 

presentation av våra tankar och idéer. Uppdelningen kunde exempelvis se ut så som att en 

textdel skulle bestå av fyra sidor text då den ena personen skrev två sidor och den andra 

personen skrev även två sidor. Efter det togs vissa delar av texten bort och andra delar fylldes 

på efter gemensamma samtal mellan oss och vi ansåg att bådas närvaro syntes i texten. 
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Bakgrund 

Web of Things hos människa samt maskin och tillsammansodlingar i 
stadsmiljöer 

 
Här tar vi upp en omvärldsanalys om Web of Things (WoT) och hur sociala medier kan 

påverka människan. Senare i bakgrundsdelen tar upp en omvärldsanalys av begreppet 

tillsammansodling och projekt som drivs i stadsmiljöer. 

 
 
Många ser den nya tekniken som något som ska försöka automatisera olika arbeten för 

människan eller underlätta arbetet medan andra ser det som ett hjälpmedel till att få 

människan i rörelse och hjälpa henne att utvecklas tillsammans med tekniken, exempelvis 

Web of Things (WoT*) som sociala medier. Detta leder till att mer teknik förs in i vardagen 

som även kan skapa negativa responser till all ny teknik. 

 

Då intresset ökar för teknik likväl som WoT och sociala medier och hur det kan vara ett 

hjälpmedel för att knyta människor till en samlingspunkt är dock WoT i sig något som 

fortfarande är nytt. För att diskutera dess plats i världen måste Internet of Things (IoT*) 

nämnas, ett begrepp och koncept som varit med lika länge som internet och pratar om 

möjlighet att låta ting prata med varandra via internet dock med stängda protokoll och sluten 

data. Medans WoT arbetar på liknande sätt men istället för stängda protokoll så används http-

protokollet* för att skicka data vilket är ett öppnare tillvägagångssätt. WoT anses som något 

mer än bara ett tekniskt samlingsord på ting som är uppkopplade till webben, det är mer en 

entitet som inte bara besitts i den fysiska världen utan även den digitala och i människans 

tankar. Även om WoT är ett område och begrepp som är relativt nytt så finns det en del 

forskning i det och några påpekar att det finns fler fördelar att dra nytta av gentemot vad IoT 

har att erbjuda. (Guinard & Trifa, 2016, ” W3C Web of Things at W3C”, u.å.) 

 

Trots ett större intresse så finns det en mörk sida av tekniken som i att det nya kan verka 

skrämmande eller rent utav skadligt för många människor. Dessa människor kan uppleva att 

tekniken utvecklas för fort och har svårt att följa med denna utveckling eller följer den på ett 

destruktivt vis. Ett exempel på detta är från CNN där en artikel berättar om hur facebook 

användare på ett universitet i U.S.A påverkades skadligt av plattformen då användarna oftast 
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jämförde sig med andra användare och försökte uppnå ett skönhetsideal som ansågs vara rätt i 

tiden. (CNN, u.å.)  

 

Detta kan även backas upp av forskning gjord av de koreanska forskarna Myung Suh Lim 

och Suk Bong Choi som i en studie undersökte 446 användares reaktion till sociala medier 

där användarna uppger att de kände sig fattiga, deprimerade eller miserabla när de jämförde 

sitt liv med andras liv på sociala medier och ansåg att det var perfekt i jämförelse med deras 

egna Fortsättningsvis så visar studien att det finns flera olika skäl till teknikstress på grund av 

sociala medier och att jämföra sig med andra användares liv var endast ett av dem. (Lim & 

Choi, 2017) 

 
Det finns många undersökningar som exempelvis Square Roots (Square Roots, 2017) och 

projekt som Big Green (Big Green, U,å.) där de utgår från att ställa människan i ett tekniskt 

laddat utrymme med påverkan av sociala medier där tanken inte är att hämma den sociala 

utvecklingen eller miljön utan att främja den. Dessa studier och projekt utgår även från ett 

hållbart tänkande i och med att dem vill påverka människans levande från att handla mat som 

färdats långa vägar och som har förstört platserna och mentaliteten hos människorna som bor 

där den odlats till att istället odla sin egna mat i en stadsmiljö.  

 

I en omvärldsanalys om hållbar framtid och tillsammansodlingar (UR Samtiden - Odla i stan, 

u.å.) så kan man se att detta är en aktuell punkt i världen just nu, då tillsammansodling skulle 

kunna vara en bidragande lösning mot de miljöproblem vi möts av idag (Whittinghill & 

Rowe, 2012). Forskning finns redan på att odlingar i stadsmiljöer är något som kan gynna 

samhället och även fast vissa punkter i projekten inte går att uppfylla för tillfället, såsom helt 

leva av självförsörjande tillgångar då odlingar utan jord kräver en viss elförbrukning och ett 

med jord kräver en desto större vattenkonsumtion (Square Roots, 2017). 

 

Kimbal Musk beskrivs som en entreprenör men även miljöaktivist, bland annat på grund av 

hans upprättade “Big Green” projekt där målet är att starta odlingar/trädgårdar på skolgårdar i 

lärande syfte för att anknyta relationen mellan skolbarn och egenodlad mat (Big Green, U,å.). 

Han har även startat upp ett initiativ kallat Square Roots då han upptäckte att det fanns en 

förfrågan för odling i stadsmiljöer men brist på platser att odla på. Lösningen blev att ta 

gamla fraktcontainrar och göra om dem till växthus, unikt med dessa växthus är att de 
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producerar ca 23 kg olika sorters grönsaker i veckan men använder sig endast av 30 liter 

vatten per dag (Square Roots, 2017). 

 

Dock finns det en nackdel och det är att växthusen inte är energisnåla då man är tvungen att 

värma upp containrarna för att kunna odla året runt men detta är något företaget försöker lösa. 

Eftersom det finns ett limiterat antal containrar att odla i så fungerar det så att man får en 

programplats som varar i ett år där man får verka i växthuset för att kunna lära sig mer om 

stadsodling och förhoppningsvis kunna fortsätta med det efteråt på egen hand. Detta är något 

som ur en världsanalys syn bör etableras i Sverige med då Sverige har i enlighet med EU satt 

upp 16 miljömål som ska enligt “I regeringens proposition 2000/01:130 "Svenska miljömål - 

delmål och åtgärdsstrategier" preciserades att generationsmålet skulle vara uppfyllda år 

2020.”däribland finns ett mål som går under rubriken: “Ett rikt odlingslandskap”, som lyder 

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks." (Naturvårdsverket, 2016). Här ser man då hur en 

popularisering av tillsammansodlingar kan ge en större kunskap om odling och således kunna 

hjälpa att uppnå målet inom en skälig tid. 

 

Vi har tagit upp WoT som ny teknisk källa till sociala medier, hur sociala medier kan påverka 

och tillsammansodlingar som alla tre kan ge en glädje till människor och ett aktivt val att vilja 

kämpa för en mer hållbar livsstil. Dessa tre delar har varit grunden till vårt intresse för 

utvecklingen av WoT och hur man på olika vis kan beblanda den med den fysiska och 

digitala världen. I bakgrunden har vi tagit upp dessa tre helt olika delar som vi anser vara 

viktiga för helheten till vår frågeställning.  
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Frågeställning 

Hur kan Web of Things förstärka fenomenet tillsammansodling? 

 

Syfte 
 
I denna undersökningen vill vi ta reda på hur man kan främja gemenskapen genom både 

sociala medier och sociala mötesplatser med hjälp av Web Of Things som det sociala mediet 

och ett fysiskt växthus i en stadsmiljö som den sociala mötesplatsen. Detta kopplas ihop med 

en webbapplikation som presenterar den sociala mötesplatsen för användaren oavsett var 

personen befinner sig, tack vare Web Of Things kommer olika värden att kunna samlas från 

den sociala mötesplatsen och även skapa en videolänk för användaren. Webbplattformen 

kommer att bli en digital samlingsplats där alla besökare ska kunna ta del av värdena och 

videolänken. 
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Tidigare och aktuell forskning 

I tidigare och aktuell forskning tar vi upp två olika delar där var och en utgår från 

forskningstexter relevanta till varje del och som sedan kommer att kunnas kopplas ihop med 

fenomenet som vi vill undersöka. De teman vi utgår från är WoT och Tillsammansodling. I 

denna delen tar vi först upp forskning som använt sig av både WoT och IoT protokoll för att 

interagera med jordbruket. Även fast dessa delar är tunga på den tekniska delen visar vi även 

påståenden där tingen i sig inte enbart tillhör en fysisk teknisk värld utan även en digital 

sådan. Vi presenterar även olika forskningstexter med hur man kan jämföra deras förklaring 

på ting för att se WoT som ett ting i form av en entitet och kultur. Vi tar även upp senare i 

texten tidigare och aktuell forskning kring tillsammansodling och att odla i stadsmiljöer, både 

som fenomen men även i dess praktiska form och vad det kan ha för påverkan på miljön samt 

dess sociala påverkan. 

 

Web of Things 

WoT gör jordbruket smartare 
 
Med tanke på att matproduktionen måste öka avsevärt (Taylor, Griffith, Lefort, 2013) för att 

kunna tillmötesgå den allt mer snabbväxande befolkningen på jorden säger Prem Prakash 

Jayaraman, Ali Yavari ,Dimitrios Georgakopoulos, Ahsan Morshed och Arkady Zaslavsky i 

sin forskning att odlingarna måste förbättras och öka lönsamheten för farmarna (Jayaraman, 

Yavari, Georgakopoulos, Morshed, & Zaslavsky, 2016). Med detta som mål i sin forskning 

har dem försökt att beblanda teknik i större odlingar för att kunna samla in data via olika 

sensorer som har placerats både i marken och ovanför den. Dessa sensorer är kopplade till 

varandra via tidigare nämnda IoT protokoll men för att kunna samla all data måste dessa ting 

vara uppkopplade till internet och även kunna skicka vidare datan till dem som vill läsa dem. 

För att samla så pass mycket data om hur olika platser och förhållande kan gynna olika typer 

av grödor behövs det många sensorer och många platser där dem ligger placerade direkt i 

jorden eller ovanför, beroende på vad det är för sorts sensorer. Detta säger Jayaraman, 

Yavari, Georgakopoulos, Morshed och Zaslavsky är ett problem då att samla data på platser 

som befinner sig långt ifrån eller som är svåråtkomliga har tidigare varit tidskrävande och 
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långsamt på grund av att personer själva måste åka till dessa platser för att samla in datan 

som sensorerna samlat in. (Jayaraman m.fl., 2016)   

 

Det finns även annan forskning som också strävar efter ett mer gynnsamt förhållande till 

odlingarna med hjälp av tekniken. Denna forskningen använder sig av WoT protokoll för att 

datan som då samlas in ska kunna användas av flera än bara bönderna och på så sätt få flera 

olika sorters tolkningar på värdet för samma data (Taylor m.fl., 2013). Medan tidigare nämnd 

forskning utfört av Jayaraman, Yavari, Georgakopoulos, Morshed och Zaslavsky där de 

använde IoT och själva vill bestämma vilken data som är viktig att spara  (Jayaraman 

m.fl.,2016). Att data ska vara öppet är något som utgör en av grundpelarna i WoT vill World 

Wide Web Consortium (W3C) påvisa då W3C jobbar på att standardisera ett protokoll för 

WoT (”W3C Web of Things at W3C”, u.å.). 

WoT som entitet 
 
W3C vill även mena att tanken med WoT inte bara sitter i tingen som är fysiskt kopplade till 

en plats eller sensorerna som används. WoT är även en tanke om platsen i sig och 

människorna som rör sig på denna plats eller använder sig av tekniken oberoende av 

avståndet, WoT är i sig en entitet där tingen inte har någon begränsning till den materiella 

världen (”W3C Web of Things at W3C”, u.å.). Andra forskare ser också tingen på ett annat 

sätt, Bruno Latour pratar om tinget som en problematik där människor i västvärlden finner 

problem i vad som är materiellt eller icke, det han menar är det materiella eller det 

symboliska och hur dessa två syner på materia delas upp (Latour, 2014, (A), Latour, 2014, 

(B)). Detta skriver Latour är ett förgrenat sätt att arbeta med vad teknologi egentligen är och 

han skriver även att dessa två syner på materia skapar en gräns, allt under gränsen ses som 

teknik med andra ord effektivt medans allt över gränsen ses som överdrivet eller inte 

funktionellt och därav krävs en förklaring (Latour, 2014, (A)). Även nämns tinget av både 

Pelle Ehn i sin text om Participation in Design Things (Ehn, 2008) och Donna Haraway's text 

Crittercam: Compounding Eyes in NatureCultures (Haraway, 2008, s.249-263) där dem ser 

ting som både materiellt och icke materiellt. 

 

Likt Latour, Ehn och Haraway ser W3C att fenomenet som uppstår kommer ske på ett 

djupare plan när entiteten WoT och platsen den befinner sig på sammanförs, vilket inte 

behöver vara av fysisk påbrå. W3C säger att fenomenet kommer inte enbart att röra vid den 
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fysiska världen som det först verkar utan kommer även påverka människan på ett ideologiskt 

plan och försätta dem till att tänka mer abstrakt. (”W3C Web of Things at W3C”, u.å.)  

 

För att relationen mellan människan och tekniken ska kunna förstå varandra på ett semantiskt 

vis koncentrerar sig W3C bland annat på begrepp som Linked Data (LD) där informationen 

som finns tillgänglig för fysiska ting ska vara enhetlig över hela webben och således göra den 

semantisk. W3C nämner även begreppet Semantiska Webben (SW) som är en idé WoT 

kretsar kring. Det gynnsamma med detta är att ting med liknande syften kommer tolka datan 

på samma sätt vilket gör att datan som lagras kan återanvändas. SW är ett begrepp myntat av 

Tim Berners-Lee där SW  är en vision av hur webben kan operera tillsammans med LD. 

Problematik med LD och SW är att det endast är en idé och inget som är implementerat och 

ingen vet om det ens är möjligt att implementera, men grunden är att LD ska följa ett 

dataschema som heter Resource Description Framework (RDF*) som då ger möjlighet för 

ting att hämta data och göra egna slutsatser med hjälp av ett system som kretsar kring 

‘ordlistor’ som då innehåller semantisk data för att hjälpa ting dra dessa slutsatser och 

uppdatera ordlistan vid behov. (”W3C Web of Things at W3C”, u.å.) 

 

Ett exempel som W3C tar upp där de förklarar att data X och data Y är samma trots olika ord. 

Deras exempel visar en förklaring där W3C vill mena att en delfin är en delfin men att även 

alla delfiner är däggdjur. Här kan man se hur tripletten är uppbyggd med Namn - Objekt - 

Värde, där värdet kan ge tillbaka både “Delfin” och “Däggdjur” när man hämtar datan. 

(”W3C Web of Things at W3C”, u.å.) 

 

Som tidigare nämnt i texten så kan SW vara till stor hjälp i området odling med WoT då 

exempelvis en tomat anses vara en grönsak för många men som egentligen är en frukt, vilket 

då ger tillbaka värdet "grönsak" och "frukt". Detta kan hjälpa maskiner med uppkopplade 

sensorer att ha en mer ontologisk tolkning av den data som samlas in och då kunna dra egna 

slutsatser kring diverse värden vilket då kan bidra till uppkopplade växthus på en global nivå. 

Att använda den semantiska ontologin i odlingar anses vara gynnande i både IoT och WoT 

principbaserade forsknings delar (Jayaraman m.fl., 2016, Taylor m.fl., 2013). 
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WoT som kultur 
 
Donna Haraway förklarar i sin text Crittercam: Compounding Eyes in NatureCultures hur 

hon utifrån Bruno Latours “Things” ser på tingen. Hon förklarar ting som materia, en materia 

som är specifik men identifierar sig inte själv som ett ting. Hennes text går in på hur boskap 

kopplas ihop med videokameror och själva blir tinget. Haraway går djupare in på relationen 

till tinget då hon presenterar i sin text hur hon anser föreningen mellan teknologin och dess 

agent. Hon säger att denna agent inte behöver vara av mänsklig påbrå utan kan lika väl bestå 

av andra ting. (Haraway, 2008, s.249-263) 

 

Haraway har redan förklarat denna relation i sin text The Companion Species Manifesto: 

Dogs, People and Significant Others. Där förklarar hon fenomenet naturkultur och framförallt 

dessa “Companion species” som enligt henne består av två olika agenter för att denna 

“Companion species” ska kunna existera, med detta menar hon att den ena delen inte kan 

finnas utan den andra. Hon berättar även om hur “partial connections” och dess gråzon till 

helhet eller del av en helhet för att specificera begreppet “relations of significant otherness”. 

Dessa relationer menar hon är den del som knyter ihop natur och kultur i form av just 

“companion species”. (Haraway, 2003) Ett exempel på dessa ”companion species” är då 

boskap och en videokamera, eller WoT och tillsammansodling. 

 

Medan Pelle Ehn lägger en annan tanke på vad ting kan vara menar han att de kristna eller 

germanska samhällena som bestod av en samling människor eller platser där dem höll till 

sågs som ting, i detta fallet finns även dessa former av ting kvar som i exempelvis Stortinget i 

Norge. (Ehn, 2008) 

 

 

Tillsammansodling 

Stadsodlingar kan ge bättre luft och grönare restauranger  
 
I texten Green Roof Technology tar Whittinghill och Rowe (2012) upp odling i stadsmiljö, 

mer specifikt så pressenterar texten odlingar på hustak och vad dess olika fördelar kan ge en 

stad. Exempelvis ger det renare luft i staden tack vare att växterna på taken har egenskaper att 
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rena luften från föroreningar, de går även att se sociala fördelar såsom att odling i områden 

där majoriteten lever i den sociala underklassen kan generera jobb, matsäkerhet, utbilda och 

brygga en närmre relation till att odla. Texten tar också upp problematiken som medförs när 

man flyttar odlingen in i en stadsmiljö och även om det finns plats i städer att plantera på så 

finns det inget som säger att ägaren av området vill göra om det till en odling och utöver detta 

är det även olika regleringar att ta hänsyn till som till exempel bygglov. Kollar man även på 

det hälsomässiga aspekterna så finns det risker att grödorna blir kontaminerade av 

tungmetaller som finns i luften från avgaser och detta anser forskarna vara den primära faran 

med stadsodlingar. Texten tar alltså upp för och nackdelar med stadsodlingar men avslutar 

med att det är detta människan bör börja med för en hållbarare framtid. (Whittinghill & 

Rowe, 2012)  

 

Annan forskning om stadsodlingar från källor såsom en videoinspelad föreläsning där 

forskaren Christina Schaffer berättar om olika alternativ som odlingar i stadsmiljöer har, samt 

om sociala interaktioner fenomenet tillsammansodling kan bringa. Hon säger att det finns 

goda, alternativa lösningar att odla i sparsamma förhållanden, att det nödvändigtvis inte 

behöver vara en stor åker man plöjer utan det kan vara allt från kolonilotter och odling på 

balkong till att använda sig av skogsträdgårdsodling. Kollar man på green roof som endast 

ger ett förslag på odling i stadsmiljö så nämner Schaffer flertalet metoder, vilket pekar på att 

boende i stora städer har en del alternativ för att skapa en odling. (UR Samtiden - Odla i stan, 

u.å.) 

 

Schaffer föreslår också att restauranger och liknande etableringar bör se över deras oanvända 

områden runtomkring och i deras faciliteter då hon ser möjligheter för dem att börja odla för 

eget bruk istället för att få grönsaker levererade från andra länder. Forskning som stödjer 

hennes teorier säger att människor anser det vara viktigt med att restauranger använder sig av 

hållbara lösningar för att kunna odla och tillaga sin mat. Dem säger dock att även om 

människan visar en större oro för miljön så behöver det inte betyda att dem väljer att gå till en 

resturang som arbetar för att minska grunden till denna oro. (Teng, Wu, & Huang, 2014) 

 
 
 
 



11 
 

   
 

Stadsodlingar kan skapa sociala och estetiska möjligheter 
 
Schaffer är engagerad i en odling i Högalidsparken i Stockholm och berättar att hon bott nära 

parken samt promenerat där i dryga 30 år utan att en främmande person har pratat med henne, 

men i och med odlingen och att hon bär på redskap när hon går till parken så blir folk nyfikna 

och ställer frågor till henne som sedan leder till att en gemenskap skapas. Detta till trots att 

det är en person som är “utanför” fenomenet i fråga. Så kollar man på dessa interaktioner som 

hon haft med människor kring odlingen så ser det ut som att hennes fältarbete ger en 

bekräftelse på att det är en naturlig ingång till social kontakt i verkliga livet, vilket hon även 

påpekar på sin föreläsning. (UR Samtiden - Odla i stan, u.å.)  

 

Marie Svensson påvisar i sin studie om tillsammansodlingen i Bottna att i stadsodlingar som 

hon undersökt ligger det ett gemensamt intresse till den sociala betydelsen och hur pass bra 

dessa odlingarna är för att kunna lära känna nya människor och även att samarbeta med 

varandra (Svensson, 2013). Svenssons studieresultat speglas även i Schaffers notering som 

hon gjorde då hon även driver ett växthus tillsammans med sina grannar i 

lägenhetskomplexet hon bor i. Det drivs helt och hållet utav de som bor i området men även 

att det inte finns någon sorts chef som bestämmer eller att de inte har några direkta pengar att 

lägga på växthuset men Schaffer säger i sin föreläsning att “Det finns ingenting i samhället i 

övrigt som funkar på det sättet, och det funkar. Jag vet inte riktigt hur men det gör det” (UR 

Samtiden - Odla i stan, u.å.). Det ligger alltså intressanta frågor i det citatet som är värt att 

undersöka närmare och ta reda på vad det är som katalyserar denna sociala gnista som spiras 

upp. Schaffer antyder att tillsammansodling har svar på en del “storstadsproblem” såsom 

anonymitet, otrygghet, ohälsa, arbetslöshet och integration samt att det genererar gemenskap 

och mer värden än bara mat (UR Samtiden - Odla i stan, u.å.). Av det Schaffer listar så finns 

det många likheter med vad forskningen om green roofs anser kan stävja med hjälp av 

stadsodling men dem tar även upp hur miljöer i urbana delar av städer påverkas och får ett 

bättre intryck. (Whittinghill & Rowe, 2012). 

 

Annan forskning visar att stadsodlingar kan skapa en estetisk och positiv effekt på människor 

i stadsmiljöer. I Petra Lindemann-Matthies och Hendrik Briegers forskning som utgår från en 

undersökning om stadsodlingar och huruvida dem kan utge någon positiv respons från 

människorna som bor i grannskapet. Deras projekt består av tre huvudsakliga teman som ska 

hjälpa människor att starta sina egna stadsodlingar för att odla mat, ge dem en större 
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erfarenhet om naturen och att förfina miljön runt grannskapet. Deras empiriska undersökning 

visar på vad som passar sig bäst i estetiska sammanhang på dessa gröna i områden i 

stadsmiljöer samt vilka grödor som anses vara bäst att ha på platserna. Lindemann-Matthies 

och Brieger hävdar även att gröna områden som inte tillhör någon privatperson där 

människor kan komma och odla det dem vill kan ge samma sorts positiv upplevelse som en 

privat odlingsmark hade gjort. (Lindemann-Matthies & Brieger, 2016) 

 

Vi har tagit upp olika forskningar som stöd för våran undersökning. Dessa forskingar pekar 

på hur man kan uppfatta ett ting, hur WoT stärker SW och tillsammansodlingarnas förmåga 

att stärka relationer mellan olika ting och hur dem uppfattas av människor. Forskare som 

Schaffer, Whittinghill och Rowe påpekar också tillsammansodlingens sociala och 

miljömässiga egenskaper som det kan främja. 

Metoder 
I metoder tar vi upp designmetoder och tekniker som har kommit att vägleda oss till de 

visioner vi har haft om vår gestaltning, undersökning och som har varit stöd till vår 

frågeställning. Vi har tagit dem huvudsakliga källorna från Jonas Löwgrens, professor i 

interaktionsdesign, och Erik Stoltermans, professor i informationsteknik, bok “Design av 

informationsteknik” (Löwgren & Stolterman, 2004). 

 

Huvudmetoder 
Som Löwgren och Stolterman säger i sin bok (2004) började vår design med flera olika 

visioner. Detta är som författarna förklarar enbart en idé eller en känsla av hur designen till 

slut kan träda fram. Dessa visioner har varit både diffusa och skissartade och bara första 

steget för designern att få grepp om situationen. I detta första skedet av designen använde vi 

oss av metoden Brainstorming för att snabbt kunna få ner olika idéer eller visioner utifrån ett 

problem eller frågeställning. Dessa visioner som presenterades kom att ses utan kritik från oss 

båda och alla visioner arbetades fram utifrån dessa första tankar. 
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Brainstorming 
 
Löwgren och Stolterman (2004) förklarar att man först uppdagar ett problem eller 

frågeställning och samlar ihop en grupp människor, som oftast arbetar tillsammans i ett 

projekt, vars mål är att tillsammans kunna producera fram visioner, mellan tre och sju 

personer anser Löwgren och Stolterman vara mest gynnsamt då gruppmedlemmarna senare 

kan ta del av varandras olika perspektiv av visionerna och problemen. Gruppens 

huvudsakliga mål är att generera så många olika idéer som möjligt, dessa idéer skrivs ned på 

små pappersblad eller liknande när väl alla medlemmarna är samlade kring ett bord. Efter att 

man känner att det blir allt jobbigare att få fram nya idéer eller visioner så samlas det man 

producerat fram och delas in i passande teman. Efter att gruppen diskuterat vart idéerna hör 

hemma och hur bra dem är kommer en hierarki ta form. Utifrån dessa teman och visioner 

kommer gruppen tillslut efter många överlappningar och nya teman att komma fram till olika 

lösningar. Tack vare dessa problemlösningar kan gruppmedlemmarna även känna sig mer 

inspirerade till att fortsätta då dem blir överraskade av sin produktivitet och kreativitet Vi 

valde denna metod just för att den kommer att generera många olika idéer som blir till 

visioner som vi kan jobba med i designprocessen. Dock så valde vi inte att följa 

brainstorming till punkt och pricka, då som Löwgren och Stolterman förklarar att vi som 

designers kan använda metoder och tekniker på det vis som passar vårt ändamål bäst och ta ut 

det som vi känner berör oss mest. (Löwgren & Stolterman, 2004) 

 

Att flytta gränserna 
 
Metoden utgår från fyra delar som är “Identifiera de nödvändiga funktionerna”, “Identifiera 

konflikter”, “Identifiera resurser” och “Sök fungerande dellösningar”. Första delen är för att 

uppfylla de mål som designen har utifrån vision, den andra delen för att identifiera just 

konflikter inom designen genom antagna problem, den tredje koncentrerar sig på att finna 

resurser utifrån de antagna problemen för att transformera dem och den fjärde delen 

tillkommer då man vill hitta dellösningar för att kunna använda de resurser man identifierat i 

tredje delen för att kunna lösa problemet. (Löwgren & Stolterman, 2004) 

 

Dessa fyra delar i metoden valdes ut för att kunna göra våran gestaltning och undersökning 

mer lättarbetad, höll ett mer agilt* tankesätt och kom att fungera bra ihop med andra metoder. 
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I boken så skriver Löwgren och Stolterman att “I design finns inget facit. Istället formuleras 

problem och lösning samtidigt och dialektiskt under arbetets gång”(Löwgren & Stolterman, 

2004, s.12). Som nämns ovan så har metoden Att flytta gränser en del där designern skall 

finna resurser utifrån antagna problem. Men som dem tar upp i boken så är en designprocess 

unik i det att man utforskar det nyskapande och där är de problem man stöter på okända, för 

att få en bättre blick och lite försyn till dessa problem valde vi att kombinera metoderna Att 

flytta gränser och De sex tänkarmössorna där den sistnämnda inte nödvändigtvis beskrivs 

som en metod utan kan även ses som ett ramverk för diskussion och är applicerbart i många 

olika situationer.(Löwgren & Stolterman, 2004)  

 

De sex tänkarmössorna 
 
De sex tänkarmössorna har till syfte att lyfta fram olika perspektiv eller förhållningssätt i 

förmån till en lyckad designprocess, det är tänkt att användas för att främja tydligare 

kommunikation och skapa ett samarbete. De sex olika tänkarmössorna är metaforiska 

tankegångar som deltagarna kollektivt går in i och har endast det tankesättet i åtanke under 

diskussionen. Styrkan med metoden är dels att deltagarna tar på sig samma tänkarmössa och 

delar då samma ingång till det som diskuteras eller tas upp samt variationen mellan mössorna 

Metodens användningsområde beskrivs i boken som ett kort inslag i en större process där 

anledningen är att ändra tankesättet hos en grupp eller enskild deltagare.(Löwgren & 

Stolterman, 2004)  

 

De olika tänkarmössorna har sex stycken färger som definieras olika och mössorna som finns 

är:   

 

Vita mössan står för neutralitet, vad för information man har och vilken information man 

saknar, här ignorerar man designidéer och argument.  

 

Röda mössan som handlar om känslor och intuition, denna mössa är mer emotionell och här 

kan man berätta om hur man känner och upplever en idé utan att behöva argumentera varför.  

 

Svarta mössan som handlar om att ge kritik och här kan man argumentera varför en idé är 

bristande och/eller varför den inte är lönsam.  
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Gula mössan är den motsatta, då mössan står för optimism och lösningar på problem och 

hitta positiva aspekter med idéer som granskas.  

 

Efter det kommer den Gröna mössan som står för det kreativa, att hitta andra möjliga sätt att 

göra något på.  

 

Slutligen den blåa mössan, som används när man vill få en överblick, med den tänker man 

mer på processen och nästa steg, blåa mössan används oftast av mötesledare men är inte 

exklusivt för dem utan kan användas av andra deltagare också (Löwgren & Stolterman, 

2004). 

Alternativa metoder 
 
Utöver de designmetoder som nämnts ovan så har vi även använt oss av metoder som endast 

är till för att gynna produktionen av gestaltningen, däribland funktionsanalys som nämns i 

boken. Funktionsanalys beskrivs som en produktionsmetod för att strukturera upp vad för 

tekniska egenskaper ett blivande system ska ha, sedan beskrivs funktionen med ett verb och 

ett substantiv. När det är gjort så avgör man om funktionen är absolut avgörande för systemet 

och får klassifikationen “nödvändig”. Funktioner som inte är lika viktiga men är bra att ha 

med får klassifikationen “önskvärd” till sist filtrerar man bort de funktioner man ansåg var 

bra men inte behöver vara med och får klassificeringen “onödig”(Löwgren & Stolterman, 

2004). Detta ger en bra överblick av systemet och kan stävja onödigt arbete, metoden passar 

även bra som ett förarbete till backloggen* till Kanban som är den agila metod vi valde att 

använda i arbetet med den tekniska gestaltningen. 

 

Med dessa metoder har vi kunnat jobba fram våran design till något större eller helt 

annorlunda från vår grundidé. Likt så som Löwgren och Stolterman förklarar i deras bok så 

hjälpte dem oss att jobba fram en vision, operativ bild och olika specifikationer av designen 

som ”Bild 1” visar. Denna mall är vad vi utgick ifrån i våran designprocess och användes i 

varje iteration som skapades när vi väl jobbat oss igenom visionen, operativa bilden och 

specifikationen. Denna mall ändrades allt eftersom nya iterationer av designen började. 
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Bild 1 Illustration hämtad från Löwgren & Stolterman, 2004 

 

 
 

 

Designprocess 
 

Likt som Löwgren och Stolterman förklarar i sin bok om designprocesser så har vår design 

genomgått olika stadier i sin utveckling (Löwgren & Stolterman, 2004). Varje fas har haft 

som avsikt att skapa antingen en vision, operativ bild eller specifikationer för designen och 

dessa kommer presenteras i fem olika iterationer av designen med underrubriker för just 

vision, operativ bild och specifikationer.  

Första iterationen 
 
Som “Bild 2” visar har första iterationen bestått av en process där vi jobbat oss igenom de 

olika stegen som är visionen, den operativa bilden och specifikationen, eller i första 

iterationens fall brainstorms, mindmaps och deisngens undersökningsområde, för att nå en 

tydligare visionsbild av våran design. Första iteration var i sig ganska diffus och drömlik då 

vi tillät oss själva att släppa alla tankar och idéer fria från vilka begränsningar som finns i 

verkligheten. Allt eftersom iterationen pågick i sig själv kunde vi tillslut framställa en lite 

tydligare bild av vad vi ville undersöka och hur designen i en tanke-skiss kunde se ut. 
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Visionen 
Första iterationen bestod mest av att faktiskt komma på en frågeställning som berörde det 

området som vi ville undersöka. Detta gjordes med stort stöd utav brainstorm-metoden för att 

kunna få fram en vision av designen och därav finna en meningsfull frågeställning att kunna 

stödja oss på. Brainstorm som metod är faktiskt inte jättepopulär hos författarna då de anser 

att det finns liknande metoder som kan ge ett bättre resultat som exempelvis “6-3-5 

Brainwriting”(Löwgren & Stolterman, 2004). Anledningen till att vi inte använde den var för 

att vi hade ett klart tema som vi kunde vidareutveckla idéer kring och var därför inte oroliga 

att det skulle skena iväg då vi höll oss inom dessa ramar även om vi kunde korsa dem ibland 

och vandra iväg lite för långt så såg inte vi att det var ett problem. I samband med att vi 

utförde brainstorm-metoden så skrev vi upp idéerna på en tankekarta* som syns i ”Bild 3”, 

”Bild 4” och ”Bild 5” som presenteras i den operativa bilden för att få bättre överblick och se 

om det fanns relationer mellan idéerna vi skrev ned.  

 
 

Bild 2 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Den operativa bilden 
Utifrån visionen, i detta fallet det som kom fram från tidigare nämnd brainstorm session, 

kunde tankekartor träda fram ifrån våra tankar och idéer. Undertill i “Bild 3”,”Bild 4” och 

”Bild 5” visas dessa tankekartor och det bör påpekas att dessa tankekartor skapades utifrån en 

brainstorms lösa tyglar från att inte ha någon kritik till dem idéer som träder fram. Som man 

ser i "Bild 3" började vi med att kolla på möjliga tematiska frågeställningar som vi kunde 

tänka oss att arbeta med, som man ser hamnade fokus dels på smarta miljöer men även 

insamling och användande av data. Fortsätter man till "Bild 4" visar vi en mer 

gestaltningsinriktad tankekarta grundad i eventuella tematiska frågeställningar, där centrum 

är "WoT". Slutligen i "Bild 5" visar vi tankekartan där vi valde Smarta Hem i centrum, som 

tidigare var en gren i föregående tankekarta.  

 

 

 

Bild 3 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Bild 4 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Bild 5 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

 

Tack vare den operativa bilden som i första iterationen bestod av tankekartorna i “Bild 3”, 

”Bild 4” och ”Bild 5” gav det oss möjlighet att själva kunna ta på visionen och även kunna 

presentera den för andra. Detta ledde till att vi kunde diskutera vår vision med andra individer 

och designen kunde vidareutvecklas. 
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Specifikationen 
 
Efter att tankekartor hade jobbats fram kunde vi med en överblick se dem olika delarna våran 

design kunde gå. Efter att ha använts oss av De sex tänkarmössorna för att nå fram till olika 

specifikationer och scenarion till vart vår design eller snarare gestaltning kan äga rum. Detta 

steget ledde till flera varv i våran första iteration som även kan ses i bilden ovanför tills vi 

kunde gå vidare till den andra iterationen. Tack vare personliga möten med andra personer 

kunde även våran vision från smarta hem* och det mesta som syns i tankekartan i ”Bild 5” 

ovanför transformeras om till något helt annat i andra iterationens senare skede. Andra 

iterationen påbörjades när väl visionen om ett växthus med relationer till WoT och fenomenet 

tillsammansodling diskuterats fram.  

Andra iterationen 
 
Den andra iterationen påbörjades i samma anda som den föregående, vi utgick från vår 

tankekarta i ”Bild 5” för att se vilka områden vi ville fokusera vår forskning och gestaltning 

på. Vi tog fram ett nytt tema som trätt fram från föregående iteration och vi valde att ha 

Smarta hem som centrum i den här iterationen av brainstorming-metoden. Detta gav oss 

många idéer kring vad vi kunde forska och gestalta kring just Smarta Hem och som ”Bild 6” 

nedan visar så hamnade vi tillslut utanför Smarta Hem och kollade istället på växthus och hur 

man kan undersöka det som ett fenomen, där vi då stötte på tillsammansodling som vi 

fördjupade oss i. Efter diskussioner så kom vi fram till att just Smarta Hem i sig inte var vad 

vi ville undersöka då det stämde inte in med våran vision, därav letade vi efter andra miljöer 

där man kunde etablera WoT och undersöka entiteten. 
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Bild 6 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

Visionen 
 
Eftersom vi hamnade i växthus och tillsammansodlingar påbörjade vi att söka efter forskning 

kring just ämnet tillsammansodling. Mycket av informationen kring tillsammansodling 

härstammar från Schaffers föreläsning då hon delgav egna erfarenheter kring ämnet och 

tankar kring andra städers lyckade odlingar (UR Samtiden - Odla i stan, u.å.). Detta förarbete 

gav en bra grund för att få en vision av hur en gestaltning av tillsammansodling i ett växthus 

som är invävt med Web of Things kan se ut. Här utgick vi ifrån forskningarna kring IoT och 

WoT inom jordbruken som grund för våran vision till designen som sedan skapades i den 

operativa bilden. Vi utgick ifrån brainstorm återigen i denna iterationen fast valde att inte 

skriva ner några tankekartor om detta då vi hade en tydligare bild av visionen, det kan tyckas 

att vi började om hela processen men även fast vi gick in på ett helt nytt spår i designen så 

fanns mycket av förarbetet fortfarande kvar som grund. 

Den operativa bilden 
 
Här visar vi en tidig skiss av hur växthuset hade kunnat se ut i “Bild 7” dock är det viktiga 

med skissen inte i att få fram en konkret bild av växthusets design utan det operativa låg i att 

få en visualisering av vad för storlek vi hade kunnat tänka oss arbeta med. Notera även att i 

det här stadiet hade vi tankegångar om att inhandla material därav kostnadskalkylen på 

vänster sida.  
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Bild 7 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

Specifikationen 
I slutskedet av iterationen diskuterade vi vad för form en gestaltning av växthus kan ta. Vi 

hade stött på begreppet tillsammansodling som vi ville undersöka närmare och vi ville 

använda oss av ett växthus för gestaltningen, dock har växthus i dagens tidsålder blivit 

synonymt med automatisering särskilt när man blandar in WoT eller IoT. Detta var något 

som gick emot tillsammansodlingen och dess grundfilosofi inom fenomenet och blev därför 

något vi valde att undvika. Som Marie Svenssons studier visar sker fenomenet 

tillsammansodling när människor beblandar sig med odlingarna(Svensson, 2013).Vi menar 

att våran design inte ska föra bort människan från stadsodlingar utan tekniken ska hjälpa dem 

att komma närmare dem på både ett fysiskt och digitalt plan, detta är något som varit viktigt 

för senare visioner och även tidigare. 

Tredje iterationen 
I den tredje iterationen har en starkare och tydligare vision av våran design jobbats fram. 

Designen har kommit till att handla om fenomenet runt själva gestaltningen. Detta har lett till 

att vi har fått rannsaka våra tankar och idéer och visionen har fått en annan karaktär som vi 

skrev om i specifikationen i andra iterationen. 
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Visionen 
Likt texterna i det tidigare stycket 

om WoT som kultur vill vi påvisa 

att tinget inte enbart är av fysiska 

icke levande material utan 

gestaltningen ska ses utifrån olika 

stadier av tinget, exempelvis som 

Pelle Ehn skriver om att tinget 

består av en grupp människor (Ehn, 

2008) eller likt Donna Haraways 

förklaring till vad som kan vara ett 

ting(Haraway, 2008, s.249-263). 

Visionen i detta stadiet har skissats 

fram som ett stort växthus placerat 

på en gräsplätt precis utanför vårat 

campus.  

Ingen exakt skiss på hur själva 

växthuset skulle se ut hade trätt 

Bild 8 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

Bild 9 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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fram än, men utifrån en kort brainstorm session har vi  

i detta stadiet försökt förtydliga fenomenet tillsammansodling i stadsmiljöer med WoT 

tekniker.  

Även dök ett framtidsscenario fram från våran brainstorm som skissades ner men övergavs 

snabbt därefter. “Bild 9” visar hur relationerna i fenomenet skulle kunna tänkas träda fram. 

Detta var fortfarande tidigt i vår designprocess och skulle komma  att kräva flera iterationer 

för att vi skulle kunna tydliggöra mer exakt hur detta kan hjälpa våran frågeställning. 

 
 

 

 

 

 

 

”Bild 10” visar ett framtidsscenario där 

människan inte längre kan odla sin mat 

på jorden utan tvingas flytta sin 

matproduktion närmare solen för att 

kunna uppnå den perfekta värmen och 

ljusstyrka för grödorna. Allt styrs med 

sensorer, automatiserade 

bevattningssystem och A.I*. Denna 

gestaltningsidé lämnades som ovan 

nämnt tidigt i skiss stadiet för att kunna 

koncentrera oss mer på en närmare tid 

där vår design kunde skapas. 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 10 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Den operativa bilden 
För att få en försmak av växthuset och kunna ge en bättre möjlighet till att själva diskutera 

vårt slutmål byggde vi ett miniväxthus. Detta gjorde inte bara att vi själva kunde börja ta på 

designen och förstärka vår vision ytterligare utan vi kunde även förodla de grödor som skulle 

vara i slutdesignen och då även börja testa sensorerna. 
 
 

“Bild 11” visar det miniväxthus vi byggt och olika grödor som planterats. Vi valde att leta 

upp övergivna muggar att plantera grödorna i då det var både lätt att hitta och hjälper miljön. 

 

Specifikationen 
Specifikationerna i denna iteration 

jobbades fram denna gången av metoden 

Att flytta gränserna då vi kände att 

specifikationen i nuläget behövde finna 

vilka resurser vi har till vår gestaltning, 

detta framförallt med sensorerna vi hade 

valt. Vi har fått hitta olika dellösningar för 

att kunna nå fram till det som passar bäst 

för gestaltningen och då med stöd från just 

Att flytta gränserna-metoden. 

 

 

 

 

 

Fjärde iterationen 
Inför fjärde iterationen då vi har sammanfattat vilka sensorer, grödor och hur gestaltningen 

kan träda fram startade den mer osynliga delen i vår gestaltning. Det var nu vi gick in för att 

skapa webbapplikationer, hur sensorerna skulle skicka data och hur fenomenet stärks med 

WoT. Det var också nu som vi gick tillbaka till första iterationen på så sätt att vi fick börja 

om med metoderna vi valt att använda för att kunna sätta ihop den digitala världen med den 

fysiska.  

Bild 10 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Bild 11 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

Visionen 
För att synliggöra det vi fick ut av 

visionen satte vi ihop en kanban-

board som utgjorde kärnan i vår 

kanban metod där vi skrev upp vad 

som ansågs vara nödvändiga delar 

eller mål för att kunna etablera 

denna webbapplikation. Vi delade 

upp de mål vi skrivit ner i två olika 

högar som vi namngav prio ett 

eller prio två. Prio ett utgjorde de 

delar av designen som var tvungna 

att göras för att kunna fortskrida, 

medan de mål som hamnade i prio 

två inte ansågs vara av lika stor 

vikt för tillfället. Vi skapade även 

ett fält där vi satte önskvärda 

designmål som vi kunde jobba på 

vid mån av tid efter att prio ett och prio två målen var 

klara. En backlog sattes upp där delar av designen hamnade då det ansågs att dessa delar 

Bild 12 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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behövdes gå tillbaka i ett senare tillfälle i iterationen. Som “Bild 13” visar valde vi att ha en 

fysisk kanban-board där vi har utvecklat den till att passa oss bättre. Vi har delat upp To do, 

Doing och Done i prio ett och prio två och lagt dem olika uppgifterna och passande 

prioteringar. Under önskvärda finns delar som vi ville ha med men ansågs onödga, BL delen 

är våran Backlog där vi la uppgifter som var klara men behöveds komma tillbaka till för 

finslipning. 

Den operativa bilden 
Denna gången, för att verkligen utsätta vår webbapplikation för så många olika tänkbara 

scenarion som möjligt för att testa den teoretiskt för vad den ska klara av valde vi att sätta på 

oss De sex tänkarmössorna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bild 14” visar ett första flödesschema på hur datan som samlats i växthuset kan tänkas 

skickas vidare för att senare visas upp på webbapplikationen. “Bild 15” är en tidig design på 

hur själva infrastrukturen för den digitala delen av designen är tänkt att fungera. Den visar 

hur datan från sensorn skickas till den molnbaserade databasen Mlab som sedan tillåter 

server.py att hämta upp den datan och skicka vidare den till ett kontroll script vars funktion 

var tänkt att kontrollera om datan på webb applikationen behövdes uppdateras eller inte. 

Iteration fem är som tidigare nämnt en iteration dedikerad till att teoretiskt föreställa sig den 

digitala delen av gestaltningen. Därav har detta stadiet näst intill enbart kunnat illustreras upp 

på papper eller program skapta för att kunna illustrera.  

Bild 13 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Bild 14 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

Specifikationen 
Efter att gått ett antal varv i iterationen 

kunde vi börja mer specificera 

infrastrukturen, flödesscheman samt hur 

databasen kommer att se ut. Det första steget 

till att kunna förflytta oss till iteration fem 

var att få åtminstone en sensor att kunna 

skicka data till databasen med hjälp av 

HTTP-Protokollet.  

“Bild 16” visar våran första sensor som 

kopplats in till vårat miniväxthus för att 

vidare kunna undersöka en bättre väg att 

kunna nå vår vision i femte iterationen. 

 
 
 
 
 

 

 

Bild 15 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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I slutet av fjärde iterationen skissades även en mer exakt förklaring till hur datan skulle se ut 

som skulle skickas vidare. Vi utgick ifrån W3C´s standardisering av hur ting ska förklaras.  

 
Bild 16 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

 

“Bild 17” är en bit kod utifrån våran version av W3C´s förklaring till ting. Just denna delen 

visar på hur en sensor i ett växthus beskrivs med JSON* medan “Bild 18” visar på hur hela 

växthuset förklaras som ett ting självt för att kunna etablera vilka sensorer som tillhör 

växthuset i fråga. Båda dessa förklaringar är den data som sparades i databasen och som 

sedan skulle kunna hämtas ut till webb applikationen för användaren att se. Datan i ”Bild 17” 

visar i stora mått vad det är för typ av ting eller sensor och dess webb adress och ”Bild 18” 

visar vilka typer av sensorer som finns i ett växthus. 

 
Bild 17 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Femte iterationen 
Våran vision om designen har länge tänkts vara på en speciell plats igenom dem fyra 

ovanstående iterationerna och även en bra bit in i den femte iterationen. Denna vision 

ändrades i femte iterationen men inte avsevärt mycket från vårat mål då målet inte har varit 

att ha en statisk plats för ett växthus. Våran vision var att fenomenet inte skapades på grund 

av bara platsen utan vad som befann sig inom själva fenomenet oavsett vart placering blir. 

Det enda som ändrades var i detta skedet formen på vårt växthus som gestaltning och platsen 

den kommer att befinna sig på, fenomenet bör i teorin finnas kvar. Med denna sista iteration 

var det dags att knyta ihop relationerna helt med det digitala, det fysiska, 

tillsammansodlingar, människor och WoT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 18 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Visionen 
Visionen för våran gestaltning var i detta läget ett stort 

växthus som “Bild 16” visar och vi såg framför oss att 

det skulle vara beläget på en gräsplätt utanför campus. 

Denna vision har varit rotad i vårt sinne sedan andra 

iterationen och alltid varit en idé vi haft som mål. Men 

efter några varv i femte iterationen ändrades denna 

vision till det som visas senare i den operativa bild 

delen och även nu i visionen som “Bild 21” visar. 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                          

Denna nya visionen av 

växthuset transformerades till 

ett mindre växthus där 

människor inte längre hade 

som möjlighet att röra sig lika 

fritt inom växthuset men  

gav växthuset möjlighet att 

kunna befinna sig på en annan 

plats då det har blivit mindre 

och tar inte längre lika stor 

fysisk plats. Sensorernas och WoT plats i 

designen var fortfarande densamma och fenomenet i sig kunde fortfarande undersökas. Trots 

det hade även webbapplikationen och den digitala delen av gestaltningen fått genomgå en 

transformering för att kunna tillföra data och förflytta den på ett mer korrekt sätt. Denna 

transformeringen jobbades fram mer i specifikationen då vi där kunde tydliggöra vad som 

skulle jobbas fram med hjälp av De sex tänkarmössorna. 

Bild 19 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

Bild 20 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Den operativa bilden 
Den operativa bilden till vänster visar ett tidigt skede av 

arbetet med det stora växthuset vi hade som plan att 

bygga. Som tidigare nämnt hade vi hållbarhet i tanken 

när vi samlade material och dessa fönster skänktes till oss 

av en bonde. För att maximera användandet av fönsterna 

valde vi att göra om dem från dubbelfönster till 

enkelfönster som också går att se i ”Bild 22”.  
 

 

Medans “Bild 23” visar i ett tidigt 

stadie hur växthuset skulle kunna 

komma att se ut. Vi ställde upp de tre 

2x2 väggarna som vi ville ha dem och 

mätte differenser då det var olika höjd 

på väggarna. Den sidan som inte har en 

vägg är sidan där vi skulle ha en dörr. 

Det var när vi ställde upp väggarna på 

detta vis som växthusets storlek faktiskt 

uppdagades för oss. 

 

 
 
 
 
 

 

Bild 21 Illustration framtagen av Holgersson 
& Svärd 

Bild 22 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Här visar vi resultatet av det växthus 

vi slutligen skapade, 

Det är som tidigare nämnt en 

nedskalad version av vad vi först 

hade i åtanke. för att fortfarande 

kunna gynna vår undersökning valde 

vi att placera det på en av skolans 

balkonger. Även om det inte når ut 

till lika många som tidigare tänkt så 

ger det ändå en idé av vad vi siktar 

mot då det är möjligt för personer att 

delta i odlingen och underhållning av 

grödor i enlighet med 

tillsammansodlingens tankesätt. 

  

 

 

I “Bild 25” visar vi sedan när vi 

fyller på jord i växthuset, i mitten har 

vi skapat ett utrymme där man ska 

kunna befinna sig för att kunna nå 

grödor som är längst bak i växthuset. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Bild 23 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

Bild 24 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Avslutningsvis har vi bilder på de grödor 

vi förodlat i det lilla växthuset som nu 

blivit planterade i det större växthuset. 

Kryddorna hade dålig respons på denna 

flytt och vissnade tyvärr. Man kan se på 

den sista bilden att vid utplantering var 

kryddorna inte lika pigga som resterande 

grödor.  

 
Grödan höger högst upp i “Bild 27” har nu 

även en sensor vid sin sida som mäter 

fuktigheten i jorden. En kamera har även 

kopplats upp och tillåter besökaren att se 

hur det ser ut i växthuset via 

webbapplikationen. Dessa två delar är för 

tillfället det som binder ihop relationerna 

mellan det fysiska växthuset och den digitala webbapplikationen. Våran vision av den 

tekniska delen och växthuset visas i ”Bild 28”. Den visar även datan som samlas in från 

växthuset och dess transformering från hur 

datan såg ut från ”Bild 17” och ”Bild 18”. 

Både sensorn och kameran är kopplat till en 

Raspberry Pi 3* och det är där också servern 

befinner sig som i sin tur tar emot data från 

sensorn och även skickar den till en databas 

som är etablerad i samma Raspberry Pi 3. 

Servern skickar även datan vidare till den 

server där webbapplikationen befinner sig på 

som är belägen på en annan plats. När 

sensorn och kameran var på plats kunde en 

korrekt specifikation jobbas fram utifrån den 

operativa bilden. Anledningen till att vi 

valde en Raspberry Pi 3 istället för annan 

mikroelektronik som exempelvis Arduino 

beror dels på Raspberryns möjligheter att 

Bild 25 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

Bild 26 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd
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upprätta en webbserver och samtidigt ha möjlighet att kunna koppla in sensorer. Detta går 

även i enlighet med vad Guinard, D. D., & Trifa, V. M. (2016) säger om skapandet av Web 

of Things.  
 

Specifikationen 
Specifikationen i denna iterationen utgick ifrån att förfina webbapplikationen. En tydlig 

infrastruktur utarbetades och även W3C´s förklaring till ting gjordes om. Ett val gjordes där 

vi bestämde att istället för att ha en förklaring till växthuset och en för sensorerna slogs dem 

båda ihop till en enda förklaring. Denna förklaring har förfinats utifrån W3C´s standard med 

en utökning som bestod av “city”, “name” och “location”. Både infrastrukturen och 

förklaring fördes samman i “Bild 28” och specifikationerna för webbapplikationen och dess 

1Bild 28 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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synliga delar kunde börja jobbas fram ytterligare. ”Bild 28” visar ett fysikt växthus där 

sensorer är inkopplade. Dessa sensorer berör både den materiella och ickemateriella då den 

skickar data från jorden till en databas. Denna data skickas vidare till webb applikationen och 

vidare till användaren som sedan kan besöka det fysiska växthuset. 

 

Tack vare den operativa bilden som nu är det färdiga växthuset med WoT inkopplat kunde vi 

fokusera helt på den digitala delen av gestaltningen. Vi kunde nu föra ihop det fysiska 

växthuset med den digitala webbapplikationen och människan kunde börja ta del av 

fenomenet på båda planen. “Bild 29” och “Bild 30” visar specifikt hur människan möter 

webbapplikationen och även hur tingens presentation av data dem samlat ihop kan visas för 

människan. På samma bilder  visar vi hur namnen på växthusen presenteras i form av kluster 

då varje växthus har relationer till varandra. I ”Bild 29” visas relationerna för att växthusen 

befinner sig i samma stad. ”Bild 30” visar ett specifikt växthus och det är även där 

sensorernas data från samma växthus går att se och även kan man observera själva växthuset 

via en kamera feed.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 27 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Designen för den digitala biten har även haft som mål att kunna utvecklas vidare både i att 

fler växthus ska kunna kopplas in i webbapplikationen och sensorer. Den har också utgått frn 

att datan som samlats ska kunna skickas inte bara till denna digitala plattform utan ska kunna 

nås av andra utanför och användas till deras behov.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 28 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 
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Slutord designprocess 
Som bilden under visar har iterationen genomgåtts stegvis framåt men eftersom vi har jobbat 

med ett agilt tankesätt har detta gett oss möjlighet att gå tillbaka i designen så många steg 

som behövts för att kunna jobba med dem valda metoderna på olika sätt och i olika delar av 

iterationerna.  

 

 
Bild 29 Illustration framtagen av Holgersson & Svärd 

 

Detta har lett till att vi på ett sömlöst vis kunnat vandra mellan iterationerna för att förfina 

vissa delar men även kunnat få vår design att utvecklas framåt. Ett tydligt exempel har varit 

när vi fick ändra om visionen till hur gestaltning skulle se ut, i detta fallet hur det stora 

växthuset förändrades till ett mindre och att platsen den skulle befinna sig på flyttades. 
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Resultat 
I den här delen redogör vi resultatet av undersökningen samt hur vi tolkar det. 

Våran tanke med undersökningen har varit att skapa ett fenomen som ska brygga relationer 

människor emellan då vi lever i en tid där det digitala verkar som substitut för våra sociala 

interaktioner. Arbetet för att genomföra en sådan undersökning har bestått av att skapa en 

plats där fenomenet kan få verka, vi valde växthus då det naturligt faller in i 

tillsammansodlingens anda där det dels handlar om själva odlandet men även att det är ett 

gemensamt arbete där det inte finns en hierarki och/eller ett direkt ägande av varken odlingen 

eller dess individuella grödor. Fortsättningsvis har vi velat väva in teknik i formen av Web of 

Things då vi likt Ehn (2008) drar paralleller mellan ting som pratar med varandra via 

webbteknologier och ting i den form där människor möts och diskuterar. På så sätt kan en 

person få ett digitalt möte med växthus och ett fysiskt, där det digitala växthuset dels kan visa 

individuella värden för de grödor som finns på plats men även visa alla upprättade växthus 

och på så vis inspirera användaren att vilja besöka ett växthus och kanske även bidra till det. 

 

Frågeställningen vi arbetat mot lyder som följande “Hur kan Web of Things förstärka 

fenomenet tillsammansodling?” och kollar man på det vi nämnt så tas det upp redan i 

frågeställningen, med andra ord har forskningen och gestaltningen varit sammanflätade under 

undersökningens gång och arbetat i symbios med varandra. Anledningen att vi fokuserar på 

stadsodlingar är för att vi anser att det är där som en tillsammansodling har god chans att 

frodas och går i enlighet med Christina Schaffers föreläsning (UR Samtiden - Odla i stan, 

u.å.) då hon upprättade sin odling i Högalidsparken, i Stockholm. Schaffer pratar nämligen 

om att det finns en social exkludering och anonymitet i större städer, att trots alla människor 

omkring en upplevs det ändå som att man är ensam (UR Samtiden - Odla i stan, u.å.). 

Tidigare forskning visar på att sociala initiativ som exempelvis tillsammansodling kan stävja 

dessa sociala problem som storstäder visar upp.   

 

Fortsättningsvis diskuterar vi även om skapandet av ett fenomen, att det är det vi vill uppnå. 

Kollar man på resultatet så är vi, trots att vi är i slutet av undersökningen, i ett för tidigt skede 

för att kunna avgöra om tillsammansodling invävt med web of things kan skapa en plats som 

blir en social samlingspunkt eller att tillsammansodling ska locka till att vilja odla grödor 

själv istället för att köpa.  
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Resultatet som följer av undersökningen visar att det finns möjligheter att etablera 

stadsodlingar för tillsammansodlingar med WoT tekniker för att kunna stödja sociala möten 

samt för att kunna samla in data för att ge en annan inblick till fenomenet. Huruvida 

fenomenet existerar är till viss del skymt då en längre tid krävs för att undersöka om 

fenomenet kan leva vidare efter denna undersökningen. 

 

Att undersökningen stämmer överens med tidigare forskning i frågan om ting kan påvisas 

inte bara genom reflektion från andra forskningsstudier utan även på våran gestaltning då 

tinget existerar inom ramarna av fenomenet i både det fysiska och psykiska planet. Att WoT 

har gestaltats likt Donna Haraways syn på ting i (Haraway, 2008, s.249-263) texten visar vi 

att WoT är tinget men även att tinget eller snarare fenomenet blir till en större entitet genom 

relationerna inom fenomenet.  

 

Undersökningen har även påvisat att genom olika samtal kan man uppnå en hållbarhet i själva 

skapandet av tillsammansodlingens fysiska gestaltning då det trots många löften som inte 

uppfylldes från olika parter tillslut gick att få mycket av materialet till skapandet helt gratis. 

Även visar undersökningen på att det inte går att etablera ett fenomen så som vi visualiserade 

det utan ett godkännande från kommun eller den som har äganderätt på den plats ett sådant 

fenomen hade varit passande för dess fysiska placering.  

 

Eller snarare om man vill etablera det på kommunens mark bör man ha ett större kapital för 

att kunna lägga fram sin vision av fenomenet. Det vill säga som enligt Sofi Ridbäck på 

Karlshamns kommun i ett mail skriver “Ett växthus är en byggnad och kräver således 

bygglov. Jag behöver veta mer exakt placering för att kunna se om det kan vara möjligt att ge 

ett tidsbegränsat bygglov. 

Om det vid en förgranskning verkar som att det kan vara möjligt att ge ett bygglov så måste 

ni inkomma med en ansökan om bygglov med tillhörande handlingar. Ansökningsblankett, 

situationsplan( primärkarta där växthuset är inritat), fasad och planritning m.m.”(personlig 

kommunikation, 5 april 2018). 
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Diskussion 
Vi återblickar dem fyra hypoteser vi presenterade i den abstrakta delen av texten för att kunna 

reflektera våran undersökning.  

Hypotes ett 
Fenomenet tillsammansodling i stadsmiljöer med kopplingar till WoT skapar ett ting som 

består av både fysiska och psykiska relationer till det som befinner sig i det. 

 

Frågan i denna hypotesen är i grunden “hur långt kan ett fenomen sträcka sig utanför sin 

fysiska plats?”. I detta fallet kan man se att fenomenet inte har några begränsningar till 

platsen den för tillfället befinner sig på. Den rör sig flyktigt mellan det fysiska och psykiska 

planet hos människan och samtidigt hos maskinen då den digitala data som samlats in inte har 

några begränsningar till vart den kan befinna sig. Fenomenet har dock begränsningar för både 

det teknologiska och fysiska. 

 

Som tidigare studier visar finns det begränsningar till hur maskinen kan förflytta sin data 

(Jayaraman m.fl., 2016). I våran design krävdes det att en redan etablerad internetanslutning 

fanns att erhålla. Om denna del av våran design inte hade kunnat uppnås hade en viktig 

komponent av fenomenet gått förlorat. Men tankar om hur detta kan skapa starkare relationer 

till fenomenet har trätt fram som svar på detta problem.  

 

Genom designprocessen kunde detta problemet visualiseras inom den operativa bilden då det 

alltid inte fanns någon möjlighet för maskinen att skicka datan vidare. Inom ramen för 

metoderna vi använde kunde olika diskussioner träda fram till hur detta kunde lösas. Då inte 

tiden fanns för att göra en sådan lösning lämnades den för framtida undersökningar. 

 

En lösning som trädde fram var ett exempel från bi kulturer då människan själv hade kunnat 

agera drönare för växthuset och tillföra det med “nektar”, i detta fallet internetanslutning från 

sin mobiltelefon eller annan enhet med möjlighet till att skicka datan vidare. Exempelvis hade 

även människan kunnat samla in datan som finns och förflytta den med USB sticka till en 

plats där internet finns tillgängligt. Detta har som tidigare redan påvisats vara tidskrävande 

och en utdragen process(Jayaraman m.fl.,2016) men öppnar möjligheter till flera olika 

framtida undersökningar.   
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Hypotes två  
Tillsammansodlingar är till förmån för hållbarhet och sociala möten. 

 

Medan många studier visar på att odlingar är till förmån för hållbarhet och sociala möten 

fanns det inget större utrymme att undersöka denna hypotes. Inte mer än i våra egna val i 

designprocessen och när människor kom fram till oss och började diskutera. Likt Christina 

Schaffers upplevelse där folk gick fram till henne medan hon plockade i jorden(UR Samtiden 

- Odla i stan, u.å.) tog sig människor fram till oss för att fråga vad vi gjorde. Detta kan ses 

som stöd för vår hypotes men vidare undersökning krävs för att kunna anses vara till förmån 

för hållbarhet och sociala möten. 

 

Dock, på grund av tiden, kunde inte denna hypotes undersökas vidare då detta kräver en 

större undersökning. Våran beblandning i denna design har utgjorts att tillåta andra kunna ta 

del av datan som samlats in och har designat gestaltning till att kunna ge andra möjlighet att 

undersöka fenomenet. 

 

Det bör påpekas att som studierna säger finns det ett intresse för hållbarhet(Teng, Wu, & 

Huang, 2014) men intresset sträcker sig bara så pass långt som ett i många fall en godtycklig 

nickning eller liknande. Den mänskliga faktorn bör tas på största allvar i denna sortens 

undersökningar då man måste tillåta sig att inte ta för mycket tillit till andra. 

 

Ett exempel som ledde till att våran design fick göra sin transformation i femte iterationen där 

kommunen inte tillät oss att bygga upp den första vision av vårt växthus utan hänvisade oss 

till att ansöka bygglov och krävde en rad olika papper för att kunna utföra en bedömning. 

Detta visar även om människan i sig är positiv till hållbarhetstänk så kommer det att finnas 

hinder som inte går att komma undan. 

Hypotes tre 
WoT är inte bara ett fysiskt ting utan även psykiskt och kan beblanda sig med både människa 

och maskin på olika plan. 

 

När vi valde WoT att arbeta kring och ha som en stor del i vårt arbete såg vi på ting som bara 

en icke-mänskliga aktör, även om vi diskuterade om hur teknik kommer att sudda gränsen 
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mellan vad som är människa och maskin och ansåg att WoT kommer ha en stor roll i detta 

var det fortfarande begränsat till det fysiska tinget. Men under arbetets gång har vi sett hur 

WoT formats om för oss och gett en annan syn på dess inverkan. Att det enbart inte är av 

fysisk form utan att den för med sig en påverkan i miljön den befinner sig i.  

 

Exempel på att WoT sträcker sig utanför dess materiella sfär är från vårt arbete där WoT dels 

har i uppgift att vara kopplade till sensorer och samla data från växthusets grödor. Men det 

ger även en ingång att kunna visualisera alla kopplade växthus till en webbapplikation och 

således verka som det centrala i informationsflödet i vår applikation på samma sätt som 

användare påverkar ett nyhetsflöde i sociala medier. Detta ger WoT en djupare dimension än 

vad vi först trott, att dels ha sin uppenbara påverkan i de fysiska tingen men även ha en icke-

maskinell påverkan och får en plats hos de mänskliga tingen som Pelle Ehn skriver om i sin 

text (Ehn, 2008). 

 

När det kommer till den tekniska biten av att bringa maskin närmre mänsklig förståelse har vi 

följt W3C’s definition av WoT(”W3C Web of Things at W3C”, u.å.) där de pratar om hur 

man behöver använda sig av linked data och semantik(”W3C Web of Things at W3C”, u.å.) 

för att verkligen bringa kontext till en maskin. Dock nämner W3C också att vi inte är där än 

tekniskt sett, med linked data eller maskiner som semantiskt kan läsa data och dra egna 

kopplingar till dess betydelse. Men detta är något som WoT försöker eftersträva och skulle 

öppna nya dörrar när det kommer till automatisering, men vi valde inte WoT på grund av 

automatiseringen utan vi gjorde ett medvetet val att undvika detta. Istället såg vi stor potential 

att explorera WoT’s egenskaper att dels hantera sensorer och dess data men även låta det 

agera som en mittpunkt i vår webbapplikation och låta WoT agera som ett socialt medie. 

Hypotes fyra 
WoT som sociala medier kan få människan att vilja börja ta del av tillsammansodlingar i 

stadsmiljöer och påtrycka ändringar hos maskiner och hur människor arbetar tillsammans 

med dem. 

 

När vi bestämt oss för att använda tillsammansodling med WoT som ingång till vårt arbete 

fann vi många forskningsartiklar som pratade om hur WoT kan berika jordbruk tack vare 

automatiseringen den kan bidra med. Men som tidigare nämnt i hypotes tre var detta något vi 
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kände motarbetade tillsammansodlingen och gemenskapen den bidrar med och valde alltså 

bort det.  

 

Dock kände vi att WoT kunde bringa något annat till tillsammansodling, då det på egna ben 

har en risk att bara locka intressenter som redan har en historik inom plantering av grödor. 

Därav såg vi WoT’s ingång som en form av social medie som kunde hjälpa användaren av 

tillsammansodlingen via en digital plattform som då är en webbapplikation. Att med hjälp av 

sensorer digitalt kunna ta reda på ifall odlingen gör bra eller mindre bra ifrån sig och att 

sömlöst väva in detta för att inte avskräcka användare som är av det mer traditionella slaget. 

 

Sedermera då våran vision att fler växthus runt om i världen ska kunna vara uppkopplade till 

webbapplikationen och inte restrikterad till en specifik grupp användare utan gemenskapen 

och tillsammans är ett tänk genomsyrat även i det digitala växthuset. Vi hoppas att det ska 

leda till att man kollar på vad andra växthus gör och om deras planta x växer bättre än  planta 

x som finns i det växhuset man själv befinner sig i och varför är det så? Även om 

applikationen inte direkt är ämnat för det var vårt mål att indirekt kunna ha en lärande aspekt 

som personer kan dra nytta av, likt det ting som Pelle Ehn diskuterar om. 

Och denna lärdom ser vi även kunna nyttjas av den data som samlas in, eftersom det går i 

andan av WoT så ska datan som lagras vara tillgänglig för alla att använda och tolka på deras 

sätt.  Kollar man sedan på den teknologiska sidan av myntet så lagras datan enligt W3C’s 

standard se “Bild 28” så bör applikationen vara kompatibelt med en infrastruktur som är 

semantiskt uppbyggt. 
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Ordlista 

Här listar vi förklaringar på ord och termer som förekommer i texten. 
 

Agilt – En grundtanke som kan tillämpas i projekt där projektet drivs iterativt och ger på så 

vis möjlighet att utvärdera jobbet och metoderna för att förbättra dem eller ändra projektets 

planer eller i vårat fall visionen, den operativa bilden och specifikationen. 

 
A.I - Står för Artificiell Intelligens och är datorer / datorprogram som uppvisar ett intelligent 

beteende. Exempel är att maskinen är kapabel till att lära sig av tidigare utgångar och komma 

ihåg det. 

 

Backlog - Detta är ett begrepp som går att finna i en del agila projektmetoder och är ett 

utrymme där funktioner och uppgifter för projektet lagras. Med hjälp av backlog så kan man 

dela upp ett projekt i olika stadier, exempelvis så kan man ha x veckor på sig att fokusera på 

att få en webbapplikations registrering och login system att fungera. När det är klart tar man 

upp de andra uppgifter som finns lagrade i sin backlog. Detta gör att man får en struktur i 

arbetssättet och hindrar medlemmar i projektet att påbörja uppgifter som inte har prioritet. 

 

HTTP - Är ett protokoll som webben använder sig av för att prata mellan klient och servrar, 

detta gör det möjligt att skicka hemsidor från server till klient(webbläsaren). HTTP står för 

Hypertext Transfer Protocol och upprättades främst av W3C men andra aktörer bidrog till 

projektet.  

 

JSON - JSON står för JavaScript Object Notation och är ett sätt att strukturera upp data på. 

Då JSON-data som skickas mellan klient och server endast kan vara i textform. Styrkan är att 

man konvertera om JSON till ett JavaScript-objekt och vice versa,behöver man skicka annan 

data än text men sedan behandla det som sin råa data är detta då möjligt med JSON. 

 

Kanban - Kanban beskrivs som en agil projektmetodik och används ofta i utvecklings-sfären 

men vanligen är metoden kompletterade med en eller fler metoder. Metoden går att utföra 

med analoga eller digitala medier och går ut på att man har 3-4 kolumner med rubrikerna: 

Todo, här finns allt som ska göras i projektet. Doing, här sätter man den uppgift man valt att 

göra.  Done, slutligen fäster man de uppgifter som är klara här. Detta ger en bra överblick av 
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projektet och hjälper till att stävja situationer där en medlem inte vet vad som ska göras 

härnäst eller att medlemmar påbörjar samma uppgift. 

 

 

Raspberry pi - En populär så kallad kretskort dator som är ungefär lika stor som ett 

kreditkort och dryga 3 cm hög. Använder sig vanligtvis av en distribution av 

operativsystemet Linux som heter Raspbian som är framtaget särskilt för Raspberry pi:en. 

Den här tekniken är vanlig i WoT sammanhang då datorn kommer utrustad med digitala 

pinnar som gör det möjligt att koppla sensorer till den. 

 

RDF - Står för Resource Description Framework och är en sorts datastruktur och är 

grundpelare för att hantera data till förmån för den semantiska webben. Som tidigare nämnt i 

texten använder sig RDF av den så kallade tripletten som är strukturerad: Namn - Objekt - 

Värde. 

 

Smarta hem - Smarta hem är något som blivit populärare genom åren och anledningen är att 

röst-assistenter har börjat slå igenom såsom Google Home och Amazons Alexa. Dessa har 

skapats för att användare ska kunna kontrollera hemmets teknik med hjälp av rösten. Dock 

tolkar vi smarta hems mål är att vara mer intelligent och automatiserat. Exempel på detta är 

att om man går in i sin lägenhet så ska hemmet kunna anpassa belysning och temperatur 

beroende på vad individen har för behov. Vi är inte där än men redan nu finns det videoklipp 

som visar hur denna nära verklighet skulle kunna fungera. 

 

Tankekarta - Ett sätt att strukturera upp sina tankar, oftast använder man sig av någon sorts 

rubrik/tema som tankeprocessen kretsar kring. Detta gör det möjligt att få nya infallsvinklar 

eller idéer kring rubrik/tema. 

  

Web of Things (WoT) och Internet of Things (IoT) - Detta är en term som är relativt ny 

och härstammar från idéen “IoT”, bägge innebär möjligheten att koppla ting till internet. 

Skillnaderna mellan IoT och WoT är att förstnämnda använder sig av så kallade slutna 

protokoll för att skicka data från tinget till internet. Medans WoT använder sig av webb 

protokollet för att göra samma sak, med andra ord så använder man sig av vanlig 

webbteknologi för att göra samma sak. Detta innebär att datan är möjlig för vem som helst att 

ta del av, den är inte privatiserad på samma vis som IoT.  


