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Abstrakt:
Detta kandidatarbete undersöker hur man med animering och ljuddesign i en designprocess
kan illustrera en jämställd och ansvarsfull teknologisk framtid utifrån posthumanistiska teorier
och filosofier. Under arbetets gång har vi undersökt animationsmetoder, deltagande design,
ljuddesign och teknik samt den teknologiska utvecklingen.
I detta kandidatarbetet presenterar vi processen och de metoder vi använt oss av för att skapa
vår gestaltning som är en animerad kortfilm.
Nyckelord: Posthumanism, Designfiktion, Teknologisk utveckling, Animation, Ljuddesign
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Abstract:
This Bachelor Thesis examines how animation and sound design in a design process can
illustrate an equal and responsible technological future, based on post-humanist theories and
philosophies. During the work we have examined animation methods, participatory design,
sound design and technology as well as technological developments. In this thesis, we present
the processes and methods we used to create our conformation, which is an animated short
film.
Keywords: Posthumanism, Designfiction, Technological Development, Animation, Sound
Design
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Samskrivande:
Detta kandidatarbete är skrivet av två studenter, Raymond Bekier Djerf och Robin Ahlqvist.
Vi har skrivit enskilt under hela arbetet men haft kontakt kontinuerligt.
Under arbetets första fas med att skriva bakgrund, frågeställning och syfte skrev vi det
tillsammans. Inför skrivandet och researcharbetet för tidigare forskning sökte vi efter
information och källor på tu man hand där vi skrev om olika texter. Robin har skrivit kapitlen:
”Teknologi, människa och samhälle”, ”Teknologi och kön”, ”Teknologi, handikapp och
design”, ”Teknologi, design och vision”. Båda skrev kapitlen: ”När den teknologiska
utvecklingen accelererar bortom människans kontroll” och ”Vad händer med kroppen,
medvetandet, själen”. Ritandet och animeringen är skapad av Robin, ljuddesign och
ljudinspeling av Raymond. Kapitlet ”Metoder” skrev Robin. Kapitlen ”Designprocess”,
”Resultat” och ”Diskussion” skrevs av båda.

Bakgrund:
I samband med den teknologiska utvecklingen och uppkomsten av nya teknologier som
Artificiell Intelligens (AI) och “Smarta” system och apparater, bör man fråga sig vart den
teknologiska utvecklingen är på väg, och vart vi vill att den ska ta vägen. Vi behöver förstå
hur ny teknologi hjälper till att förändra normer och ideal i samhället, och hur olika grupper
blir påverkade av detta. Men vi behöver också förstå hur medier som film påverkar samhället
idag, och våra visioner om framtida samhällen, och hur stort ansvar har dessa visioner för
vilken teknologisk verklighet som kommer till liv? För att försöka utforska dessa frågor och
söka svar, använder vi oss av Posthumanismen som förhållningssätt. Posthumanismen
behandlar många frågor kring bl.a. en människo-teknisk framtid, jämlikhet, normer, ideal och
föreslår flera förhållningssätt och filosofier kring hur man kan angripa framtidens utmaningar.
Donna Haraway förklarar i A Cyborg Manifesto (1980) hur teknologi formar samhällen,
förstärker och/eller förtrycker grupper, individer, könsroller och maktstrukturer. Donna
Haraway menar att teknologin och dess innovatörer har makten att skapa och forma vår
sociala verklighet.
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Julian Bleecker (2009, 17 mars) föreslår ”Design Fiction” för att kunna föreställa sig nära
framtider genom diegetiska prototyper (en artefakt som existerar och fungerar inom en
fiktionell värld, som t.ex. ljussabeln i Star Wars), och argumenterar för hur fakta och fiktion
interagerar för att producera teknologiska verkligheter. Ansvarsfull design är då inte bara
viktigt när man designar teknologi idag, utan också när man föreställer sig framtidens
teknologi. Därför vill vi undersöka hur man med hjälp av posthumanism kan ta ansvar för
design även i fiktion, för att i förlängningen ta ansvar för den eventuella verklighet som
fiktion kan medverka i att producera.
Designfiktion är ett användbart koncept för att visualisera teknologi som inte är helt möjlig
idag. Designfiktion kan användas för att spekulera kring framtida teknologier och hur
teknologin kan tänkas forma den sociala verkligheten.
Kombinerat med Donna Haraways filosofier kan designfiktion bli ett användbart verktyg för
att visualisera och realisera önskvärda teknologiska framtider.
Men genomfört på ett ansvarslöst sätt kan det också komma att realisera icke-önskvärda
framtider och verkligheter.
I detta arbetet vill vi behandla designfiktion i formatet animerad film, med ett
posthumanistiskt förhållningssätt. Till hjälp med ljuddesign har vi Michel Chions bok
“Audio-vision” som förhållningssätt för hur ljud och rörlig bild samspelar. Här finns utrymme
att ompröva etablerad ljuddesignpraktik och ljuddesignkunskap ur ett posthumanistiskt
perspektiv för att kritiskt granska produktionsmetoder och förstå dess förlängda
verklighetsproducerande effekt i mediet animerad film.

Frågeställning:
Hur kan man med animering och ljuddesign i designfiktion, förankrat i posthumanistiska
teorier och filosofier, visualisera en jämlik och ansvarsfull teknologisk framtid
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Syfte:
Som medieproducent producerar man bland annat fiktiva verk, som kan komma att nå ut till
väldigt många människor. Dessa fiktiva verk kommer vara “befläckade” med
medieproducentens egna värderingar, ideologier, livsåskådning, erfarenheter osv. Det vi
kallar för varje individs situering. Kombinerat med den potentiella publiken en
medieproducent kan nå ut till, så kan detta innebära ett väldigt stort inflytande på samhället, i
både positiv och negativ bemärkelse. Därför är det viktigt att ifrågasätta vad det är man
faktiskt producerar och förstå att det man producerar kommer påverka andra människor.
En fråga man som exempel kan ställa sig är hur Hollywoodfilmproduktioner påverkar
samhällets värderingar, ideal och könsroller. Hur mycket inflytande har Hollywood i
samhällsproduktion? Hur mycket verklighetsskapande inflytande har den individuella
medieproducenten i samhället? Hur förändrar teknologin människan, och hur tar vi ansvar för
den teknologiska utvecklingen. Den teknologiska utvecklingen är konstant och vi vill belysa
att den inte enbart är av godo. En produkts syfte kan vara självklar och användaren kan förstå
det men i en annan kontext som teamet och företaget bakom inte räknat med kan det bli fel
användning av produkten eller tjänsten i fråga. Därför kommer vi undersöka och belysa den
teknologiska utvecklingen för olika personer och deras förutsättningar. Detta kommer utspela
sig i en fiktiv framtid präglad av teknologisk utveckling.
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Tidigare & aktuell forskning:
För att försöka förstå hur teknologi påverkar samhällen och människan, förstärker och/eller
förtrycker grupper, individer, könsroller och maktstrukturer osv, söker vi forskning som
behandlar många olika teknologiska kontexter och aspekter, för att sträva mot ett
inkluderande och nyanserat arbete.

Teknologi, människa och samhälle
En framstående filosof som behandlar teknologi, människa och samhälle är Donna Haraway,
som förklarar i boken Manifestly Haraway (2016) i sin essä ”A Cyborg Manifesto” hur
underliggande maktstrukturer och förtryck i samhällen möjliggörs av teknologi, och vi som
samhälle arbetar tillsammans för att upprätthålla eller förstöra dessa strukturer. Vi som
deltagare i samhället är alla delaktiga i dess verklighetskonstruktion. Deltagare innefattar både
mänskliga och icke-mänskliga aktörer, såsom teknologi.
Haraway föreslår sin “Cyborg” som metafor för gränsöverskridande och interdisciplinärt
koalitionsbyggande mellan grupper, diskurser och studieämnen.
Haraway förespråkar allianser över integration, genom allianser ena grupper, diskurser och
studieämnen, istället för att integrera och dominera. Haraway skriver:
“Cyborg writing is about the power to survive, not on the basis of original innocence,
but on the basis to of seizing the tools to mark the world that marked them as
others”. (s.55).

“Cyborg” handlar om att identifiera och motarbeta maktstrukturer genom alliansbildning,
istället för att möjliggöra maktstruktur genom assimilation eller integration, som resulterar i
den ena parten blir större och den andra förtrycks eller dör ut.
Vi behöver erkänna olikheterna som existerar i världen, lära oss att samarbeta med dem och
inse att de inte behöver bekämpas. På så sätt tror Haraway att vi kan konstruera mer rättvisa
samhällen. Haraway trycker också särskilt på den roll teknologi har i samhällets
verklighetskonstruktion.
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Haraway förklarar att teknologi inte är en oskyldig enhet, separerad från världen och
människan, teknologi är en förlängning av människan. Teknologi är ett mänskligt
förkroppsligande, och formar oss och vårt samhälle precis som vi formar teknologin.

Haraway förklarar:
” The machine is not an it to be animated, worshipped and dominated. The machine is
us, our processes, an aspect of our embodiment.” (s.59).

Teknologi är djupt involverad i våra liv, och allteftersom vi designar ny teknologi, designas
också våra liv, dess möjligheter och konsekvenser. Vi behöver vara medvetna om vad vår
design får för konsekvenser, och för vem, menar Haraway. På så sätt kan man ta ansvar för
design, och förstå hur olika parter påverkas på olika sätt. Men hur designar man för allt och
alla? Är det över huvud taget möjligt? Att förstå vad design får för verklighetsproducerande
effekt, eller i alla fall försöka förstå, och för vem, är kanske ett steg närmare ett jämlikt
samhälle.

Teknologi och kön
En annan intressant ingångspunkt är teknologi och kön, en ingångspunkt som Francesca
Ferrando bl.a. behandlar i sina studier. Dr. Francesca Ferrando är en prisbelönt filosof som
mottog filosofipriset ”Premio Sainati” 2014, filosofilärare på New York University i USA och
aktivt involverad i den posthumanistiska debatten. Ferrando redogör könsuppfattningen av
cyborgs och A.I. i en studie: Is the post-human a post-woman? Cyborgs, robots, artificial
intelligence and the futures of gender: a case study (2014), varvid Ferrando redovisar en till
största del entydig uppfattning att cyborgs (en organism bestående av både biologisk vävnad
och syntetiska delar) och artificiell intelligens (A.I.) förknippas med ett manligt eller neutralt
kön. Endast en liten andel deltagare i studien förknippade cyborgs och A.I. med ett kvinnligt
kön. En kan fråga sig varför det är så? Var kommer den här uppfattningen ifrån? Hur är den
kopplad till dagens samhälle och normer?
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Teknologi, handikapp och design
Ytterligare ett perspektiv på teknologi och människan kommer från Foley & Ferri (2012) som
påstår att synen på teknologi ofta är en utopisk sådan, då den lovar en sorts frigörelse från
kroppens begränsningar och förser oss med ”lösningar” mot handikapp. Foley & Ferri lyfter
problematiken med detta förhållningssätt, då de menar att teknologi kan skapa nya specifika
utanförskap. Foley & Ferri menar att teknologi designas utifrån förutfattade antaganden om
vad som anses normalt. Detta leder till att handikapp ses som specifika problem och anses
kräva specifika lösningar. Foley & Ferri vill istället förespråka inkluderande och åtkomlig
designfilosofi, där individer och grupper som faller utanför normerna inkluderas i design, för
att förhindra diskriminerande, exkluderande och förtryckande sociala konstruktioner. Istället
för att tänka ”assisterande” (assistive) vill Foley & Ferri att man ska tänka ”åtkomlig”
(accessible), istället för att exkludera individer med funktionsvariationer genom att se
handikapp som specifika problem med specifika lösningar.
Foley & Ferri menar, precis som Haraway, att det är viktigt att erkänna skillnaderna mellan
grupper och individer och ta hänsyn till dessa i designprocesser för att undvika sociala
konstruktioner där den dominanta gruppen dikterar vad som är normalt och vad som inte är
det. Misslyckas man med att inkludera andra grupper en den normativa, finns risken att vissa
grupper inte har samma åtkomst till ny teknologi på samma sätt som den normativa, och detta
i sin tur kan skapa sociala klyftor mellan grupper. Detta blir allt viktigare i en värld där allt
fler teknologier kopplas samman och interagerar i nätverk, där det är viktigt att vara
uppkopplad hela tiden för att hänga med. Inte minst socialt, där teknologi som social medier
nästan är ett krav i dagens samhälle för att inte riskera social exkludering, menar Foley &
Ferri.
Teknologisk utveckling är ett kulturellt utövande, där normativa värderingar och sätt att vara
prioriteras över andra, baserat på kulturella, ekonomiska, sociala och normativa praktiker,
enligt Foley & Ferri. Teknologi ärver våra förutfattade meningar och förväntningar av det
normativa samhället, vilket innebär att design av ny teknologi designas för den normativa
marknaden, och endast i efterhand anpassas till specifika handikapp istället för att inkludera
dessa i originaldesignen, påstår Foley & Ferri. Detta innebär att tillgängligheten till teknologi
för personer med funktionsvariationer förbises, och begränsar dessa personers förmåga att
delta i dessa sammanhang, vilket leder till exkludering och diskrimination, menar Foley &
Ferri. Återigen, att erkänna och likvärdig ställa skillnader mellan individer och grupper, att
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erkänna flera sätt att vara (multiple ways of being) är viktigt att ta i hänsyn till i design, för att
undvika diskriminerande och exkluderande praktiker, och verkar för ett jämlikt samhälle.

Teknologi, design och vision
Ännu ett perspektiv på teknologi och design kommer från konstnären och teknologen Julian
Bleecker som experimenterar med teknologi och fiktion med konceptet Designfiktion.
Designfiktion är ett koncept etablerat av Julian Bleecker (2009, 17 mars) som tillåter
berättande om nära framtider genom världsbyggande kring diegetiska prototyper. En diegetisk
prototyp är en artefakt, ofta teknologisk, som existerar i en fiktionell berättelse. Bleecker
menar att designfiktion tillåter oss att fantisera och spekulera kring teknologi och dess
inverkan på omvärlden, genom att blanda vetenskapliga fakta med vetenskaplig fiktion
(science fact and science fiction). Vetenskap och fiktion tillåter berättande om framtider som
varken vetenskapen eller fiktion klarar av på egen hand, påstår Bleecker.
I essän argumenterar även Bleecker för fiktionens verklighetsproducerande roll när det
kommer till den teknologiska utvecklingen, mycket tack vare det retoriska värdet i fiktion,
kombinerat med vetenskapligt baserade koncept blir dessa fiktionella framtider övertygande
och enkla att föreställa sig. Fiktion och teknologisk utveckling blir då sammankopplade med
Haraways argument om teknologi och maktstrukturer, som vi behandlat längre upp i texten.
Design blir då viktigt redan när man fantiserar om teknologi och dess möjligheter i fiktion.

När den teknologiska utvecklingen accelererar bortom
människans kontroll
Men vad händer med människan, samhället, och världen om vi tappar kontroll över den
teknologiska utvecklingen? Vad händer när teknologi utvecklar sig själv? Jose Cordeiro
(2014) beskriver, ur ett historiskt perspektiv, människans utveckling, biologiskt och även
teknologiskt. Vad som är naturligt och inte har en ny mening på grund av transhumanism. I
och med teknikens utveckling, framsteg och även eventuella problem som den skapar kan
man fråga sig hur det kommer att se ut i närtid och även längre fram i tiden.
Cordeiro pratar om den teknologiska singulariteten, alltså den dag då artificiell intelligens är
på samma nivå som människan när det gäller hjärnkapacitet. Den teknologiska evolution vi
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idag befinner oss i går mycket snabbare än naturens egna evolution och utveckling på grund
av att den är exponentiell.
” An analysis of the history of technology shows that technological change is
exponential, contrary to the common-sense “intuitive linear” view. So we won’t
experience 100 years of progress in the 21st century—it will be more like 20,000 years
of progress (at today’s rate). The “returns,” such as chip speed and cost-effectiveness,
also increase exponentially. There’s even exponential growth in the rate of exponential
growth. Within a few decades, machine intelligence will surpass human intelligence,
leading to the Singularity— technological change so rapid and profound it represents a
rupture in the fabric of human history. The implications include the merger of
biological and non-biological intelligence, immortal software- based humans, and
ultra-high levels of intelligence that expand outward in the universe at the speed of
light”
(Jose Cordeiro, 2014, s.234)

Vad händer med kroppen, medvetandet, själen?
Cordeiro är inte den enda som kontemplerar vad den teknologiska utvecklingen för med sig,
och vilken riktning den bär åt. Jan-Olav Henriksen (2015) är kritisk till det oändliga livet som
transhumanismen utlovar med teknologisk upphöjning. Ur biologiska, etiska och teologiska
perspektiv ifrågasätter Henriksen vad människan är och blir med teknologi och
transhumanism. Henriksen argumenterar för ett ställningstagande som råder: Teknologi för
mänskligheten, inte teknologi istället för mänskligheten. Därav är Henriksen kritisk till den
utlovade teknologiska lösningen på människans ändliga existens då den innefattar ett
övergivande av kroppen. Men Henriksen påpekar även att teknologi i sig inte är att frukta,
teknologin existerar i hela spektrumet mellan bra och dåligt. Henriksen hävdar att ur en
teologisk synpunkt bör teknologi ”tjäna människans blomstrande utveckling i guds skapelse.”
Henriksen fortsätter att kontemplera kropp-själ dualismen ofta framstående i transhumanistisk
retorik, och hur teknologi dels kan förhindra kroppsligt lidande och förbättra livskvalitén för
människan, men samtidigt ponerar vad en potentiell kroppslig-själslig separation kan innebära
för människans basala känslobehov och dess kapacitet att uppfylla dessa, som t.ex. närhet och
kärlek. Henriksen ifrågasätter värdet av ett oändligt liv med argumentet att tillfredställande liv
inte uppnås genom oändlig existens, ur en teologisk synpunkt. Henriksen är också kritisk till
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vem som kommer kvalificera för att ta del av ett teknologiskt förlängt liv, och hur det kan
tänkas uttrycka sig i en sorts elitistisk ideologi.
Braden Molhoek (2016) behandlar transhumanism kopplat till evolutionen och vårt
medvetande. Om och när människa och teknik kan blandas så bildas en fundamentalt ny
definition av vad människa är och kan vara. Förändringen är och blir enorm när man kommer
ladda upp medvetandet till internet/molnet och Molhoek skriver även att det kan räknas som
en ny art av människan. Molhoek skriver:
” However, technology such as mind uploading would be change on a scale not seen
since the evolution of modern humans. Individuals who uploaded their minds would
experience reality in a fundamentally different way. I would argue that such a change
would result in the creation of a new species, which has implications for anthropology
and ethics”.
(Braden Molhoek, 2016, s.99)

Att Molhoek till och med hävdar att människan blir en ny art av ny teknik som exempelvis AI
och att ladda upp medvetandet omdefinierar begreppet människa och dess tillhörande
associerade möjligheter och begränsningar. Texten är skriven i tre delar där Molhoek
diskuterar sina idéer och tankar utifrån doktor Noreen Herzfeld och hennes idéer, tankar om
samspelet mellan känslor och artificiell intelligens. Dom tre känslorna och synsätten som
diskuteras är kärlek, antropologi och synd. Författaren Molhoek belyser i ett större perspektiv
att man kan anse att “bara gud ska ha rätt att ändra mänskligheten”. För när vi väl har
integrerat teknik med människan och dess evolution kan vi styra den framtida evolutionen
som vi vill.
” Like Prometheus stealing fire from the gods to give to humans, biotechnology and
transhumanism in such a framework are seen as tools that humans now possess but
should or should not use. This is an extension of the accusation of “playing God”—the
insistence that only God should have the ability to change humanity”. (Braden
Molhoek, 2016, s.101)

Frågor jag som läsare ställer mig när jag läser denna text är till exempel, vem har ansvar för
medvetandet?
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Sammanfattning
Den teknologiska utvecklingen förändrar vår värld, våra samhällen, våra liv, våra värderingar,
våra normer, våra möjligheter. Vi måste försöka förstå vad vår design får för implikationer för
omvärlden och våra liv. Vi behöver kontemplera vilka fiktionella världar vi föreställer oss och
hur fiktion påverkar vår verklighet och vår framtid, och även vilken framtid vi vill sträva mot.
Än så länge är det vi människor som styr den teknologiska utvecklingen, men vad händer om
teknologin tar kontroll över sig själv, designar sig själv, får ett eget liv. Och vad händer med
människan när vi förenas med maskinen, och vad innebär det då att vara mänsklig?

Metoder:
Våra metoder för gestaltning och undersökning kan delas in i fyra delar:
Animation: De verktyg och workflow vi använde för att designa och producera en animatic.
Ljuddesign: De designteoretiska ramarna och praktikerna vi använde för att designa ljudet till
animatic.
Designfiktion ur ett posthumanistiskt designteoretiskt perspektiv: De filosofiska och
designteoretiska perspektiv som ligger som grund för våra koncept och våra designbeslut.
Deltagande design: Enkätundersökning: Ett försök att inkludera utomstående personer och
grupper i vår filmskapningsprocess i form av enkätundersökning (bild 1–3), som också ligger
som grund för våra designbeslut. Detta gör vi eftersom Haraway menar att inkluderande är
nödvändigt för att sträva efter jämlik design.

Animation
Till det visuella arbetet i gestaltningen användes mjukvaran Toon Boom Harmony 15 för att
rita och animera filmen, samt en ritplatta där själva ritandet sker. Detta gör att
gestaltningsarbetet inte begränsas av utrustning, platser, skådespelare osv. utan endast av
förmågan att rita det som skall visualiseras och det som mjukvaran är kapabel till att göra.
Med Toon Boom Harmony 15 följer ritverktyg för bitmap och vektorgrafik, riggning och
animeringsverktyg, verktyg för färgsättning, komponering, effekter, kamerafunktioner, allt
som behövs för att göra 2D film (Toon Boom, u.å.). Med hjälp av animerad film blev det
produktionsmässigt enklare och billigare än vanlig spelfilm att spekulera kring nära
teknologiska framtider, som utforskar samhällen ur olika aspekter kring teknologi och
människan.
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Ljuddesign
Ljuddesignen baserars på Michel Chions bok “Audio-vision” (1994) som beskriver relationer
mellan ljud och rörlig bild, och fenomen som uppstår i detta samspel. Michel Chion beskriver
även hur en människa hör och lyssnar, och hur ljuddesignern kan förhålla sig till detta i
designprocessen för att producera övertygande och dramatiska berättelser.
Två centrala begrepp från Chion är:
x

Added Value, en term Michel Chion beskriver som:
” The Expressive and informative value with which a sound enriches a given image so
as to create the definitive impression, in the immediate or remembered experience one
has of it, that this information or expression ’naturally’ comes from what is seen and is
already contained in the image itself.” - (Chion, 1994, s.5)

x

Syncresis, som är en term Chion myntat själv, och som chion beskriver som;
”…the spontaneous and irresistible weld produced between a particular auditory
phenomenon and visual phenomenon when they occur at the same time.” - (Michel
Chion, 1994, s.63)

Designfiktion ur ett posthumanistiskt designteoretiskt
perspektiv
I vår metod blandade vi en Posthumanistisk världsåskådning, med Michel Chions insikter
kring ljud-bild-interaktion och mänskligt lyssnande, i en designfiktion i syfte att spekulera
kring narrativ om möjliga teknologiska framtider i form av en animerad berättelse, utifrån
olika personers perspektiv och situering av olika karaktär. Med enkla medel (mjukvaran Toon
Boom Harmony och en ritplatta) finns en enorm kapacitet för att visualisera berättelser och
världar, till skillnad från vanlig film där krav på rekvisita, skådespelare, miljöer och
utrustning väldigt fort kan begränsa arbeten att spekulera och visualisera nära framtider.
Genom konceptet deisgnfiktion av Julian Bleecker (2009, 17 mars), finns det utrymme att
spekulera om och konstruera världar kring artefakter, och i detta fall artefakter designade ur
ett posthumanistiskt perspektiv som metod för att visualisera, problematisera och spekulera
kring teknologi, design, jämlikhet och framtiden.
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Deltagande design: Enkätundersökning
Posthumanism, eller jämlik design, ställer krav på inkludering och synliggörande, enligt
Haraway och Foley & Ferri. Deltagande design (participatory design på engelska) är en
designmetod som aktivt involverar intressenter och andelsägare (stakeholders på engelska) i
designprocessen på olika sätt, för att säkerställa att slutresultatet möter deras kriterier.
Deltagande design är lämpligt för jämlik filmdesign på grund av några av metodens lärosatser
(CPSR, u.å.):
x

Respektera alla användare av teknologi och betrakta deltagarna som experter inom sitt
område, som behöver ges utrymme att höras.

x

Erkänna att deltagare från olika bakgrunder är en primärkälla för innovation

x

Förstå användarsituationer och användarnas behov

x

Vara medveten om den egna rollen i en deltagande designprocess

Genom dessa lärosatser kan intressenter och andelsägare (stakeholders) tillsammans skapa
kriterierna för designen.
En traditionell metod för deltagande design är enkätundersökningar (Namioka &
Schuler,1993, s.144), vars syfte är att fastställa preferenser kring teknologier. För deltagarna
presenteras ett standardformulär med frågor om potentiella eller existerande produkter eller
koncept för att förstå hur användare nyttjar och förhåller sig till dessa. Fördelen med denna
typ av undersökning är att man kan få många svar från en bred kundbas på kort tid, som sedan
går att sammanfatta och använda som stöd för t.ex. designbeslut.

Sammanfattning
Med hjälp av Toon Boom Harmony, Michel Chions designteoretiska kunskaper om
ljuddesign, och ett posthumanistiskt designteoretiskt perspektiv, samt en enkätundersökning
som underlag för beslutstagande, producerade vi en kort animatic som spekulerar om
teknologi och människan i en tänkbar nära framtid.
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Designprocess:

Karaktärsdesign
Ljuddesign

Utvärdering av
design
Är det
posthumanistisk
design

Produktion

synopsis

Utvärdering

Deltagande
design

Prototyp

Posthumanistisk
filmdesign

Förstudier

Ide & Koncept

Designprocessen för vår gestaltning bestod av olika stadier (se figur 1).

Animering
Ljud

Figur 1: Designprocess (egen illustration)
varvid vi försökte inkorporera vad vi hade lärt oss från vår undersökning. Tanken var att det
posthumanistiska designteoretiska perspektivet skulle genomsyra inta bara resultatet av
gestaltningen, utan även produktionsprocessen.

Idé & Koncept:
Posthumanistisk filmdesign:
Vad är då Posthumanistisk Design? Om vi tittar på Donna Haraways ”A Cyborg Manifesto”
så kan vi tyda ett behov av att erkänna och förstå skillnader mellan parter, och hur dessa
skillnader och parter påverkas på olika sätt av vår design. Hur gör man det i design?
Deltagande design kan möjligtvis vara ett sätt att inkludera och synliggöra skillnader och
konsekvenser. Hur designar man då animerad film med deltagande design? Vi kan kanske
börja med att fråga vad vår potentiella publik vill se i en animerad film. I ett försök att
inkludera en potentiell publik i filmskaparprocessen har vi skickat ut en enkät (se bild 1–3) i
Blekinge Tekniska Högskolas campusgrupp i Karlshamn, på Facebook, med frågor om vad
man tycker om för film och vad man kan tänka sig vilja se i en animerad kortfilm. Vi
diskuterade oss emellan om vad vill få för information av dom svarar på enkäten och skrev
därefter våra frågor som blev den färdiga frågeformulärsenkäten. På detta sätt vill vi öppna
möjligheten för åskådaren att påverka filmens handling och dramaturgi. Denna ”deltagande
filmskapningsprocess” skulle kunna möjliggöra för oss att förkroppsliga BTH Campus
Karlshamns åsikter och tankar om en teknologisk framtid som visualiseras med hjälp av
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animation. Och därmed har vi inkluderat en potentiell publik i en del av filmskapande
processen och därmed haft en posthumanistisk inkluderande designmetod.
För att spekulera kring hur ny teknologi tar uttryck i framtida världar, tar vi hjälp av Julian
Bleeckers (2009, 17 mars) koncept designfiktion. Genom att skapa diegetiska prototyper kan
vi spekulera kring framtida teknologiska möjligheter och dess konsekvenser. Men eftersom vi
arbetade med animerad film så har vi inte byggt fysiska prototyper utan endast ritat dem.

Förstudier:
Deltagande Design: Enkätundersökning
Enligt Namioka & Schuler så är enkätundersökningar ett traditionellt sätt att fastställa
preferenser kring teknologier, och eftersom Haraway, Foley & Ferri menar att jämlik design
ställer krav på inkluderande, valde vi att skicka ut en enkät (bild 1–3) för att låta andra
människor påverka innehållet i filmen och fastställa deras preferenser förhållningssätt kring
teknologier. Svaren från enkäten försökte vi sammanfatta och kategorisera, för att enklare
skriva ett narrativ utifrån. Vår sammanfattning av enkäten ser ut som följande:
Ny teknik:
x

Cyborgs

x

experimentera med berättarteknik

x

AI

x

Allmännyttig teknik

x

Automatiserade samhällen

Viktigt att tänka på med teknologi:
x

Situering

x

Accountability

x

Hållbarhet

x

Underhållning

x

Användarvänlighet

x

Syfte

x

Etik

Vad ska filmen handla om:
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x

Människans teknologiska utveckling

x

Människans påverkan på naturen

x

Vad kommer efter människan?

x

Cyborgs

x

Verklighetsförankrade nära framtider

x

positiva/negativa aspekter kring teknologi

x

Teknologins påverkan på människan

Vilka ska den handla om?
x

Aktuella händelser och personer som Donald Trump, Mark Zuckerberg osv.

x

Personer utanför normerna i samhället

x

Vanliga människor i samhället

x

Naturen

Utifrån dessa punkter har vi skrivit ett narrativ. På detta sätt har personer utanför vår grupp
medverkat i första steget i filmskapandet, och deltagit i det kreativa skapandet samt delgivit
vad de själva vill se i film, utifrån våra ramar om teknologisk utveckling.

Prototyp:
Synopsis:
Utifrån enkätsvaren ovanför skriver vi ett narrativ där vi försöker inkludera så många punkter
som möjligt. Det är tydligt att vår berättelse ska handla om människor och teknologi i olika
kombinationer och utföranden. Särskilt viktigt verkar vara att få med individer från olika skikt
i samhället, baserat på både tidigare forskning och enkäten. Därför har vi valt att skriva ett
narrativ om tre olika huvudkaraktärer, en mänsklig, en cyborg och en AI. På så sätt kan vi
diskutera och problematisera olika utföranden av individ-teknologikombinationer och föra en
diskussion kring tänkbara möjligheter och konsekvenser för de olika individerna. Hur
uttrycker sig samhället gentemot de olika karaktärerna? Vi vill skapa en gemensam situation
för de tre olika karaktärerna för att synliggöra hur just deras verklighet uttrycker sig på olika
sätt, och hur de får olika möjligheter och konsekvenser på grund av just deras förutsättningar.
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Karaktärsdesign:
När vi designar karaktärerna försöker vi angripa det på ett icke-exkluderande vis.
Utifrån vad vi läst tidigare från Haraway, Foley & Ferri och Ferrando, att inkludera och
synliggöra skillnader är det viktiga att komma ihåg och förhålla sig till när man designar.
Detta betyder både nya och redan existerande sätt måste ges utrymme att existera.
Därför försöker vi uttrycka dessa skillnader även när det kommer till karaktärsdesign. Just
därför experimenterar vi med hur teknologi och människa kan tänkas förenas, och vilka
uttryck det kan ta, men också hur teknologi och människa utvecklas åt egna håll. Vi
resonerade utifrån vår samlade forskning att tre olika typer av karaktärer bör utforskas i en
nära framtid. En baserad på teknologi (A.I.), en vanlig mänsklig karaktär så som vi människor
är idag, och en karaktär som består av både människa och teknologi (Cyborg).
Vår gestaltning är en animerad kortfilm som ifrågasätter och belyser den teknologiska
utvecklingen som vi befinner oss i. Våra tre karaktärer grundar sig i varsin och olik från
varandra situeringar, vi vill utforska olika praktiker från olika teknologiska sammanhang. Hur
kan dessa tre gruppers (A.I, människa och cyborg) praktiker komma att uttrycka sig i ett
samhälle? Vår animerade kortfilm och dess tre huvudkaraktärer har alla med denna kontext i
åtanke en naturlig relation till den teknologiska utvecklingen och därmed även till den
teknologiska singulariteten. Den vetenskapliga artikeln vi skrev om i tidigare forskning och
som är skriven av Jose Cordeiro talar om den teknologiska singulariteten. Den dag då
artificiell intelligens är likvärdig med människans intelligens. Med våra tre karaktärer och vår
handling i animerade kortfilmen belyser vi och problematiserar den teknologiska utvecklingen
från dessa tidigare nämnda tre perspektiv. Även om vår artificiella AI-karaktär har en
likvärdig tankeverksamhet som en vanlig människa bemöts hon av de andra som en robot. På
grund av att hon är konstgjort skapad anses hon av sina arbetskamrater som ett verktyg. Hon
känner sig utanför och ej inkluderad i det vardagliga arbetet på arbetsplatsen. Dom andra
kollegorna nämligen cyborgen och människan tar hennes arbete för givet eftersom hon är en
dator. Genom att gestalta A.I. på detta sätt tänkte vi att vi kanske kunde lyfta frågor kring
individer, teknologi och samhälle. Hur förändras vår syn på teknologi när de blir aktiva
deltagare i samhället vi lever i? När de får egna viljor och egna värderingar? Dessa frågor
ledde till att vi ville gestalta A.I. som en vanlig dator, alltså den ska se ut precis som en vanlig
dator gör idag. Vi tyckte att det skulle vara intressant att utforska normer och värderingar
kring datorer. Hur behandlar vi datorer? Måste en dator likna en människa innan vi ska börja
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behandla dem som individer, trots att den har en likvärdig intelligens med en människa?
Detta leder också in på hur vår design begränsar A.I. kapacitet att leva sitt liv. Därför tyckte
vi också att det skulle vara intressant att designa A.I. som något som vi vanligtvis inte
förknippar med en individ, så som en stationär dator. Jose Cordeiro skriver i den
vetenskapliga artikeln att människans monopol som den främsta arten när det gäller utvecklad
tanke och hjärnkapacitet är på god väg att avslutas, var en av anledningarna till vår karaktär
A.I. och hennes problematisering i vår kortfilm. Nedan följer ett citat ur den vetenskapliga
texten av Jose Cordeiro.
“Humanity’s monopoly as the only advanced sentient life-form on the planet is coming
to an end, supplemented by a number of posthuman incarnations, including enhanced
humans, transhumans, robots, and cyborgs, as we approach a technological
singularity. Thanks to the accelerating rate of technological change, humans are
transcending biological limitations and crossing the traditional boundaries of what
being human meant.” (s 231)

Att vi problematiserar och belyser den teknologiska utvecklingen på detta sätt gör att Jose
Cordeiro texten är väsentlig och betydelsefull för vår gestaltning. Cordeiro var en del i att ge
oss en infallsvinkel i ny teknik att problematisera och bygga en karaktär kring. De kunskaper
och idéer som vi kunde jobba vidare på och skapa en karaktär utifrån och med hjälp av bland
annat denna vetenskapliga källa: The boundaries of the human – from humanism to
transhumanism av Jose Cordeiro. Detta gör att Jose Cordeiro texten är värdefull för vår
karaktär AI och därmed gestaltningen den animerade kortfilmen. Samt som inspiration och
för kunskap om den teknologiska utvecklingen.
När vi arbetade fram vår synopsis och ide till gestaltningen av vår animerade film beslöt vi
oss tidigt för att spekulera kring, undersöka och problematisera den teknologiska
utvecklingen. Denna ide och synopsis ledde fram till valet att använda sig av den
vetenskapliga artikeln som är skriven av Braden Molhoek. Vår karaktär som bygger på AIteknologi och som därmed har en total avsaknad av biologisk materia är en tolkning av den
teknologiska utvecklingen där människan med hjälp av teknologi kunnat laddat upp en
människas medvetande till internet och i och med detta förändrat den mänskliga utvecklingen
fundamentalt. Så pass mycket att Braden Molhoek till och med talar om en ny art av
mänskligheten.
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I would argue that such a change would result in the creation of a new species,
which has implications for anthropology and ethics”.
(Braden Molhoek, 2016, s.99)
Braden Molhoeks text ger ett mervärde för vår gestaltning och utvecklingen av skrivande av
synopsis och det fortsatta arbetet med vår animerade kortfilm.
Vi problematiserar och spekulerar ur posthumanistiskt synsätt vart den teknologiska
utvecklingen kan se ut i en nära framtid.

Produktion:
produktionsprocessen skedde efter ett redan etablerat tillvägagångssätt: ett workflow som
kommer från Toon Booms hemsida (u.å.), och som vi har illustrerat såhär: (se figur2).

Script

Storyboard.
Character, prop &
location design.
Audio recording.

Animatic

Figur 2. Workflow (egen illustration)
som vi sedan modifierat för att passa våra kunskaper och erfarenheter (se figur 3)

Idé

Synopsis
Manus

Design

•Storyboard
•Character
•Location
•Audio
Recording

Animatic

•Rita
•Animera

Figur 3. Modifierat Workflow (egen illustration)

Animering:
För att skapa vår animerade kortfilm har vi använt oss av programvaran Toon Boom
harmony. Detta program används professionellt av produktionsbolag och animeringsstudios.
Några kända animerade program som har skapats med Toon Boom är The Simpsons,
Spongebob Squarepants, Pokémon, och många, många fler. Därför tänkte vi att denna
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mjukvara skulle förse oss med alla verktyg att skapa den typ av animation vi behövde.
Animeringsprocessen har varit komplex eftersom vi inte har någon erfarenhet av att teckna
digitalt i en programvara med användandet av en ritplatta. Efter att ha arbetat efter vår
arbetsmetod för animering med dom olika faserna som illustrerats tidigare i designprocessen
har vi med hjälp av vår synopsis skapat en storyboard. Utifrån vår storyboard (bild 4) har vi
därefter animerat bild för bild och därefter satt ihop dom till sammanhängande scener som
mynnat ut i den färdiga gestaltningen.

Ljuddesign
Ljuddesignen är inte särskilt komplicerad. Begreppen ”Added Value” och ”Syncresis”
förklarar mer hur och varför man köper illusionen av att ljudet och bilden matchar. T.ex. när
vi ser armarna på karaktärerna Människa och Cyborg röra på sig vid datorerna, så hör vi
också knappljud från ett tangentbord. Vi förstår att människan knappar på ett tangentbord
även om vi inte ser det, detta är ett resultat av ”Added value”, och att vi köper illusionen av
att ljuden kommer från karaktärerna i filmen förklaras av ”Syncresis”. Men i verkligheten så
är ljud och bild producerade separat. Det handlar om trovärdighet. Skulle vi byta ut knappljud
mot en bil som brummar så skapas dissonans mellan det vi ser och det vi hör, vilket kan
resultera i att vi inte längre köper det vi ser.

Resultat:
Med hjälp av vårt arbete under kandidatarbetet har vi undersökt hur man med hjälp av ett
posthumanistiskt synsätt kan visualisera och illustrera en designprocess. Detta har mynnar ut i
en gestaltning i form av en animerad (animatic) kortfilm. I arbetet med gestaltningen har vi
strävat efter att knyta an vår tidigare forskning på vår animerade kortfilm. Därefter
analyserade och diskuterade vi vår gestaltning och om vi lyckats med att besvara vår
frågeställning och/eller kommit fram till ett annat resultat som vi inte väntade oss i början.
Vi har med vår animerade kortfilm skapat tre huvudkaraktärer som handlingen utspelar sig
kring. Denna handling grundar sig i tre huvudkaraktärer som är stommen i den animerade
kortfilmen. Dessa tre karaktärer har helt olika förutsättningar att tackla den teknologiska
utvecklingen som vi belyser i vår fiktivt skapade värld som berättelsen handlar om.
Våra tre huvudkaraktärer människan, Cyborg som är en blandning av människa och teknik
samt vår AI karaktär som uteslutande består av teknologi. Dessa tre karaktärer situerar vi på
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en arbetsplats där dom tre karaktärerna tar sig an arbetsuppgifterna och den arbetsbörda som
det innebär på olika sätt. Var och en av dessa tre karaktärer tar sig an arbetet och påverkas på
olika sätt av arbetsbelastningen på olika vis både positiva och negativa. Vi har med vår
bakgrund och tidigare forskning i fokus belyst, skapat och problematiserat den teknologiska
utvecklingen vi människor idag befinner oss i och skapat våran egna framtida värld som våra
tre huvudkaraktärer befinner sig i. Hela den teknologiska utvecklingen är och förblir komplex.
Om vi tar arbetsplatsen som exempel där vår berättelse utspelar sig existerar det naturlig
diffraktion och oliktänkande på grund av att där finns olika människor och i vår värld även
andra varelser i form av människoliknande cyborgs och AI baserade karaktärer.
Detta ger upphov till vårt val av plats för handlingen nämligen arbetsplatsen. Här finns det
diffraktion och framgång och problematik naturligt där vi lagt till ett ytterligare ”lager” av
komplexitet i form av våra andra fiktivt skapade karaktärer. Denna situering och handling är
en och vår gemensamma gestaltning för att belysa den teknologiska utvecklingen.
Dessa aktiva designval för gestaltningen grundar sig bland annat i Donna Haraways – A
cyborg manifesto (1980) där hon problematiserar hur teknologin formar samhällen och
förstärker samt förtrycker olika grupper och individer. Vi har använt Donna Haraways synsätt
som ett av flera hjälpmedel för att arbeta fram vår designprocess och arbetsflöde som lagt
grunden för vår gestaltning. Denna ”värld” vi byggt upp för vår animerade kortfilm illustrerar
på ett sätt hur fakta och fiktion interagerar för att på så sätt visa hur det kan komma att se ut i
en nära framtid där nyteknik som cyborgmänniskor och AI människor samexisterar.

Diskussion:
Vi har för denna undersökning gjort en animerad kortfilm. Handlingens centrala
problematisering grundar sig i vår frågeställning samt den tidigare forskningen. Där vi har
försökt problematisera, och diskutera genom tre huvudkaraktärer den teknologiska
utvecklingen och därtill genom posthumanistiska filosofier och teorier. Vi har med vår
synopsis och handling försökt illustrera och påvisa komplexiteten i den teknologiska
utvecklingen. Vi vill visa mångfalden och som sagt komplexiteten av teknologi, för vem och
för vilka är den inkluderande respektive exkluderande etc. Vad det gäller cyborg karaktären
hade vi i beaktande när vi skapade denna vad som händer med dennes känslor och empati som
vi människor har när vi adderar teknik som gör att cyborgen får större tankeverksamhet och
därmed snabbare problemlösning. Detta illustrerade vi genom att handlingen i animerade
kortfilmen. Vår tredje huvudkaraktär är som tidigare nämnt en helt vanlig människa där
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problamtiken jämfört med dom två andra karaktärerna är tvärtom. Nämligen att hur ska en
vanlig människa känna sig inkluderad och behövd i ett samhälle där hon får allt högre ställda
krav och konkurrera med människor 2.0 samt nya varelser som AI karaktärer. Denna
problematik för människa karaktären var grunden i skapande av dennes karaktärsdesign och
detta ger en intressant mångfald och spännande tvist i handlingen anser vi.
För att gestalta vår undersökning valde vi att använda oss av metoden deltagande design. Där
vi skickade ut ett frågeformulär på Facebook för att sedan använda resultatet av
frågeformuläret som grund och mall för våra designbeslut för gestaltningen. Resultatet av
undersökningen fick sedan vara till hjälp under hela arbetet inför slutskedet att animera
kortfilmen (Bild 1–3). Vi tror dock att det finns ännu större potential och utrymme för
inkluderande design. Om vi hade kunnat nå ut till fler och större grupper, från olika skikt i
samhället så tror jag vi hade kunnat få en ännu mer nyanserad och inkluderande bild. Vi tror
också att själva produktionsteamet gynnar av att vara ett mångkulturellt, mer klass- och
könsfördelat på ett sådant sätt att vi bättre kan representera samhället vi lever i. Vi ritade t.ex.
endast vita manliga karaktärer, (bortsett från A.I.) vilket berodde till stora delar på att vi båda
som skapade filmen var vita män. Jag tror att om vi hade haft en kvinnlig animerare så hade
vi haft större möjligheter till att representera kvinnor i vår animation. Detsamma gäller A.I.
Om vi hade låtit en dator gestalta sig själv, hur hade den gjort då? Det tror vi är en intressant
idé, att på nått sätt ge teknologin möjligheten att representera sig själv. På så sätt kan vi nog
också ge utrymme för begrepp som individ och medvetande att expandera, och innefatta nya
saker som t.ex. A.I.
Som visuellt uttryck skapade vi en animatic. Det är en enklare form av animering i form av
2D där det inte krävs lika mycket förkunskaper för att skapa ett kraftfullt och uttrycksfull
visuell upplevelse som tillsammans med musik och ljudläggning skapar en helhet av en
animerad kortfilm. Här tror vi också att det finns mycket att förbättra. Med riktig expertis och
talang inom ritande och animering så tror vi att vi hade kunnat fånga en publik på ett helt
annat sätt. Visuella intryck som imponerar tror vi kan hjälpa våra budskap att nå fram mycket
effektivare. Däremot är det såklart inte bara snygga bilder som blir effektiva budskap, men vi
tror ändå att det finns otroligt mycket kunskap om hur man komponerar bild och film som
hade hjälpt oss att bättre förmedla våra idéer och frågeställningar. Frågor som ”vad är en
individ?”, ”Vad är ett medvetande?”, ”hur förändrar teknologi våra normer och värderingar?”,
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”hur förändrar teknologi vårt samhälle och våra förutsättningar att leva i samhället?”. Detta är
frågor som vi vill lyfta i vår animatic.
Vi anser att det är en komplex och intressant gestaltning vi arbetat med, och framför allt är
vårt koncept om posthumanistisk filmdesign absolut inte ett svar på något. Vår variant av
posthumanistisk filmdesign är just vår. Vi tror att posthumanistisk filmdesign är ett sätt att
ställa frågor om teknologi, människa och samhälle, för att kunna spekulera om framtiden och
hur vi vill att framtiden skall se ut. Däremot så är vår uppfattning att posthumanistisk
filmdesign kräver inkluderande, för att kunna representera samhället rättvist. På så sätt strävar
vi mot att undvika maktstrukturer och tolkningsföreträde. Det är i alla fall hur vi tolkar Donna
Haraways A Cyborg Manifesto och Foley & Ferris Journal of Research in Special Education
Needs.
Den teknologiska utvecklingen är i konstant förändring och vi har med detta arbete försökt
illustrera vår syn på den teknologiska utvecklingen i en narrativ berättelse där vi använt
tidigare forskning som underlag för gestaltningens ”ramar”. Detta arbete var ett sätt att påvisa
föränderligheten som vi befinner oss i. För framtida arbeten med vår frågeställning i
beaktande vore det intressant att göra en animerad långfilm eller vanlig spelfilm.
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