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Abstrakt 

I detta kandidatarbete har vi undersökt kring tekniken projection mapping och projicering och 

hur dessa skulle kunna användas i framtiden med hjälp av forskningskällor från science 

fiction, cyberpunk och futurism. I undersökningen kollar vi närmare på hur dessa genre under 

historien spekulerat kring olika tekniker och dess tankesätt med mestadels inspiration från 

cyberpunk, där vi satt oss in i det urbana och dess teknik. Vi har sedan, med hjälp av på ett 

spekulativt designperspektiv som grund och förhållningssätt, fått fram en prototyp av en stad 

som är baserad i en möjlig framtid där projection mapping har utvecklats och är en väldigt 

allmän teknik för samhället. Under arbetets gång har vi använt oss utav metoder som 

mindmap, brainstorming, prototypskapande och spekulativ design för att jobba oss framåt. 

Dessa metoder har vi arbetat med tidigare och kände att de var mest effektiva för vårt projekt. 

 

Vi kom tillslut fram med en gestaltning som visar på en möjlig framtida stad där projection 

mapping används överallt för att visa reklam och liknande på massa byggnader. Detta har 

gjort med hjälp av program som Adobe programmen för att skapa det som projicerats och 

mappningen har gjort i programmet HeavyM, som är ett program enbart gjort för projection 

mapping. 

 

Nyckelord: Projection mapping, cyberpunk, science fiction, futurism, spekulativ design 
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Abstract 

In this bachelor thesis we have examined technology such as projection mapping and 

projection, and how these could be used in the future with support from research sources such 

as science fiction, cyberpunk and futurism. In the thesis, we take a closer look at how these 

genres throughout history have speculated about different technologies and their ways of 

thinking, mainly with inspiration from cyberpunk, where we focus on the urban and its 

technology. We have with the help of a speculative design perspective as a basis and 

approach, created a prototype of a city based on a possible future where projection mapping 

has been developed and become a very common technology for society. During the course of 

the project, we have used methods such as mindmap, brainstorming, prototyping and 

speculative design to work our way forward. We have worked with these methods before and 

felt that they were the most effective for our project. 

  

We finally came up with a design that shows a possible future city where projection mapping 

is used everywhere to show advertising and the like on lots of buildings. This has been done 

using programs such as the Adobe programs to create what is projected and the mapping 

done in the HeavyM program, which is a program solely for projection mapping. 

 

 

Keywords: Projection mapping, cyberpunk, science fiction, futurism, speculative design 
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Samskrivande 

Under projektets gång har vi båda skrivit tillsammans på majoriteten av alla delar där vi suttit 

och diskuterat med varandra om vad som ska skrivas. Vissa delar har vi dock delat upp 

arbetet som på forskningen där vi delade upp artiklarna för läsning och sammanfattning. De 

gångerna vi inte har skrivit gemensamt har vi skrivit stycken och rubriker själva som den 

andra personen sedan läst igenom för att lägga till det som har missats eller eventuellt ta bort 

det som inte behövts vara med. 
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1. Bakgrund 

Det är inte okänt att jordens population ökar konstant varje år. De senaste århundraden har 

jordens population ökat väldigt snabbt och drastiskt. Detta har orsakat att städer behövts 

byggas ut och folk har börjat flytta runt och bosatt sig där det finns resurser till för att leva, 

vilket oftast leder till att man slår sig ner i en stad där det finns större hopp om möjligheter till 

ett bra och stabilt liv. 

 

Vi båda är själva uppväxta i städer där vi bott hela vårt liv och även flyttat runt till andra 

städer på grund av olika skäl som t.ex. jobb eller studier. Vi tillhör en generation där 

teknologin har utvecklats snabbt, som t.ex. TV, datorer, smartphones, bilar, tåg, och som idag 

fortsätter att utvecklas till det man förr inte trodde var möjligt. (IFHP, u.å)  Detta har lett till 

att vår generation är väldigt beroende av dessa teknologier. Uppfattningen av att använda 

teknologier idag är att vi människor formas av teknologier på olika sätt. Tanken leder till att 

det ska tillgodose våra behov och upplevelser. Tekniker vi får ta del av idag blir oftast mer 

och mer stilrena i design och användbarhet för att det ska vara lätt tillgängligt för alla. Ett 

exempel på detta hur Apple har designat sina produkter, speciellt iPhones där en orsak till 

varför den är så populär är hur dom har designat produkten på ett väldigt minimalistisk sätt. 

(Kim,T., 2016) 

 

Man får ofta höra begreppet “millennials” när man pratar om dagens ungdomar och deras 

användning av teknologi, man kan även kalla det för “generation Y” som enligt NE (u.å) är 

en benämning på personer som är födda mellan 1980-1990. Denna generation är den 

generation som har fått uppleva hur teknologin har utvecklats och påverkat våra vardagliga 

liv. Detta beskriver även Gibson (2009) i sin text där hon beskriver millennials som den 

generation som växte bland utveckling av mp3 spelare, sociala medier som youtube, och hur 

teknologin har format våra liv sen vi var barn och hur vi är beroende på dessa. 

 

Idag är det estimerat ca 7.7 miljarder människor på jorden. För ca 200 år sedan var det knappt 

1 miljard människor på denna planet, populationen ökade inte mycket då, men dem senaste 

århundraden mellan 1900 och 2000-talet har det ökat drastiskt. Man såg en ökning från 1.5 
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till 6.1 miljoner på bara 100 år. Populationen i hela världen har nu minskat med hälften, från 

ca 2% per år till 1%. (Roser & Oritz-Ospina, 2017) 

 

Befolkningen på jorden är splittrade i vart de bor. Mer än hälften av människor bor i 

stadsområden som konstant förändras och utvecklas. Det är estimerat att stadsområden 

kommer att öka och fortsätta att utvecklas och vid 2050 kommer det vara mer stadsområden 

än landsbygdsområden. (Se bild 1) 

Bild 1. (Ritchie & Roser, 2018) 

 

En tanke har slagits när vi tittat på en del utav filmen Blade Runner 2049 som visar tekniker 

som används i framtiden som t.ex. neonskyltar och hologram på byggnader som visar bilder 

och text och då väcktes ett intresse om flera tekniker som skulle kunna användas i samma 

syfte i framtidens städer. I vårt fall är projection mapping/projicering en teknik vi vill sätta 

oss in på och försöka skapa en gestaltning med hjälp av olika forskningsmaterial som 

cyberpunk, science fiction och futurism.  
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1.1 Frågeställning 

Hur kan tekniken projection mapping användas i en urban miljö i framtiden? 

 

1.2 Syfte 

I det här kandidatarbetet kommer vi undersöka kring tekniken projection mapping och 

projicering och hur den skulle användas i framtiden med hjälp av futurism, science fiction 

och cyberpunk. Syftet är att skapa en gestaltning som visar på en möjlig framtida stad där 

projection mapping används vardagligen med hjälp av den undersökning och forskning vi 

gjort kring dessa olika källor. 
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2. Tidigare & aktuell forskning  

I forskningen tar vi upp om futurism, science fiction och cyberpunk som stöd och det ska 

vidare inspirera oss till att spekulera kring en urban miljö som kommer att gestaltas genom 

projection mapping. 

 

2.1 Futurism 

Futurism var en kulturell riktning från Italien som man använde för att skapa ny konst och 

litteratur på 1900-talet. Riktningen fokuserade på att tänka kring framtiden och inte det 

traditionella.  Förändring, originalitet och innovation i både samhälle och kultur var viktigt att 

utforska, och det moderna livet som maskintekniker. Den användes även i flera medier som 

musik, drama och även arkitektur och blev sedan populärt runt om världen. (White, J.J, 2019) 

Denna inriktning skriver Potts, J (2018) om i en artikel som handlar om hur framtidssynen 

har förändrats sedan 1900-talet då termen futurism kom till liv och han har lagt upp i 

kronologisk ordning hur det har ändrats, både utopiskt och dystopiskt.  

 

Potts (2018) börjar med att beskriva hur futurismen redan hade existerat i litteratur under sent 

1800-tal av science fiction författare, som Jules Verne (1828-1905) berättar från sina kända 

böcker: From Earth to the Moon (1868) och Around the World in 80 days (1873) , HG Wells 

(1866-1946) känd för bland annat The Island of Doctor Moreau (1896), The Invisible Man 

(1897) and The War of the Worlds (1898) och  Edward Bellamy (1850-1898) som skrev 

Looking Back (1888). De spekulerade redan då om hur framtiden på 2000-talet kunde se ut. 

Det var inte förens poeten Marinetti publicerade “The Founding and Manifesto of Futurism”, 

som futurismen verkligen slog igenom och väckte nya tankar kring hur framtiden kunde 

uttryckas hos människor. Detta beskriver Potts som en avant-garde som drog med sig hela 

samhället till framtiden. 
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I texten tar Potts (2018) upp olika revolutionerande idéer som påverkat framtiden som “det 

rullande bandet” av Henry Ford som förändrade hur industrierna byggdes upp och det har 

haft en positiv påverkan fram tills idag. Denna idé gjorde Charlie Chaplin satir av genom att 

producera filmen Modern Times (1936) som “kritiserade” hur detta framtida arbetssätt gjorde 

folk till arbetsslavar, nästan som en dystopiskt framtidssyn på Fords nya arbetssätt. Ford 

svarade med att detta var hur framtiden kommer att se ut och att man helt enkelt inte vill ha 

tradition, som visar på ett futuristiskt tänkande. Potts (2018)  tar också upp i texten att det 

hölls ett event år 1939, som kallades Futurama, där man tog besökare till framtiden. Genom 

en väldigt stor skalad utställning visade man hur samhället kunde se ut i en nära framtid, 

storstäder med massa motorvägar anslutna med varandra, bra med energi, framtiden är något 

man ska se fram emot, en utopi. Utställningen kallades för “The World of Tomorrow” där 

man fick se spekulationer kring hur byggnaders design skulle kunna se ut framtiden. (Se bild 

2, 3 och 4) 

 

 

Bild 2. (The Atlantic, 2017) 
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Bild 3. (The Atlantic, 2017) 

 

 

Bild 4. (The Atlantic, 2017) 

 

 

År 1982 började den utopiska synen på framtiden som man haft under dessa år dö ut och man 

började inse att det fanns en dystopi i framtiden. Filmen Blade Runner (1982) av Ridley Scott 

är en film som handlar om en polisgrupp kallad bladerunners, deras uppdrag är att förgöra 

organiskt skapade androider. (Svensk Filmdatabas, u.å)  Filmen spekulerar även kring hur 
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framtiden ser ut, men i en dystopi jämfört med The World of Tomorrow. Från filmen ser man 

hur samhället har förstörts pga det människor har åstadkommit på planeten. Fram tills idag 

har även fler filmer producerats med liknande teman: ett förstört samhälle i framtiden, 

Terminator (1984) av James Cameron som handlar om hur en android robot från framtiden 

skickas tillbaka i tiden för att eliminera en kvinna vars son skulle starta ett krig mot maskiner 

i framtiden, Mad Max (1979) av George Miller som handlar om en dystopisk nära framtid i 

Australien där en polis åker runt för att stoppa kriminella som rånar gasolin och skrot som är 

väldigt värdefullt i detta samhälle, Robocop (1987) av Paul Verhoeven som handlar om hur 

man utvecklat robotar i framtiden och hur artificiell intelligens har utvecklats genom 

installation av robotdelar på människan och The Matrix (1999) av Lana & Lily Wachowski 

som handlar om hur utvecklingen av robotar och AI har tagit över världen som lever på 

människors kroppsvärme, som görs genom att sätta människor i en artificiell virtuell 

verklighet. (Potts, 2018) 

 

2.2 Science fiction  

Sterling, B. (2019) beskriver att Hugo Gernsback var en förespråkare för genren science 

fiction och blev ansvarig för etablerandet av genren på 1920-talet. Science fiction är en form 

av fiktion som oftast handlar om en inverkan från en sann eller falsk vetenskap kring t.ex. 

Individer, samhällen, teknologi. Under 1900-talet skrevs det science fiction berättelser i 

kiosklitteratur och sedan växte genren. Den har producerats i olika medium som t.ex. böcker, 

filmer och radioprogram. (Sterling, B.2019) Fokuset låg sällan kring karaktärisering, stil, 

istället kretsade det ofta om nya teknologier och vad dessa har för effekt på hur förändringen 

skulle kunna se ut i ett samhälle. (Butler, A. 2001)  

Filmen 2001: A Space Odyssey skrevs av regissören Stanley Kubrick och författaren 

C.Clarke. De två fokuserade på att skildra olika teknologier, blanda annat artificiell 

intelligens. Larry Lange och Frederick Ordway samarbetade med Kubrick som tekniska 

rådgivare. Det framgick att de har arbetat inom NASA och flygindustrin. De arbetade också 

med designen som har utformats efter vetenskapliga tekniker. Produktionsdesignern Tony 

Masters skapade tillsammans med flera modellerare utefter Larry Langes olika koncept där 
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de arbetar med att få realistiska skapelser. (Tate, K. 2013) I filmen finns det inslag där det är 

vetenskapligt korrekt designat, t.ex. När Bowman går in i fartygets luftlucka, maskinen med 

namnet HAL som också är skapad efter forskning inom artificiell intelligens. Den har som 

mål att förgöra människorna på skeppet för att de uppfattas som ett hot för huvuduppdraget. 

HAL ses som en fara för mänskligheten för dess maktfaktor i filmen genom att den styr hela 

rymdskeppet Discovery. AI maskinen HAL kan bland annat kommunicera, tolka beteenden, 

ansiktsigenkänning, spela schack osv. HAL har varit en viktig del för AI-forskare med hur 

HAL agerar med människorna och hur AI systemet är uppbyggt. Kloker (2006) skriver att det 

var denna filmen som gjorde att han började studera film. Efter varje visning kom det upp fler 

frågor samt svar och filmens betydelse ökade för honom. Kritiker gav filmen ros samt ris, och 

många spekulerade kring det ovanliga slutet och narrativet. (Kloker, R. 2006) 

 

Foley, R. W., Petrucci, D., & Wiek, A. (2014) beskriver att de har skapat en serie möjliga 

framtider genom science fiction narrativet och vetenskapliga scenarion. Genom samarbeten 

har scenarier med vetenskap och fiktivt berättande blivit till en fördel för människor att kunna 

tänka igenom beslut och planera för framtiden. De nämner att scenarierna har uppskattats och 

gett människor engagemang. Projektet de styrt har fokuset legat på att hjälpa beslutstagare att 

tänka igenom konsekvenserna i olika teknologier. (Foley, R. W., Petrucci, D., & Wiek, A, 

2014).  

In this project we used both sustainability science and design thinking to map, model, 

and visualize alternative socio-technical futures that respond to the mounting 

sustainability challenges facing Phoenix, Arizona. Currently, science policy in the 

United States and across the globe is justifying significant investments in 

nanotechnology by promising, for example, improved public health, water quality, 

food productivity, public safety, and transportation efficiency. (Foley, R. W., Petrucci, 

D., & Wiek, A. 2014, s82).  

Designtänkande och hållbarhetsvetenskap används för att kunna visa en framtid som ska 

gynna hållbarheten i staden Phoenix. Genom att satsa på nanoteknologi ska det ge en ökad 

kvalitet i olika resurser. (Foley, R. W., Petrucci, D., & Wiek, A, 2014). 
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2.3 Cyberpunk 

Albright, D (2016) beskriver att cyberpunk är en subgenre från science fiction och denna 

genre  innehåller berättelser om framtiden i en dystopi där högteknologiska samhällen styrs 

av dominerande företag. Inom cyberpunk skildras t.ex.en virtuell verklighet, olika 

informationstekniker och androider. Enligt Butler, A (2001) kretsar berättelserna kring 

rollfigurer från slummen. Enligt Albright, D (2016) tar denna genre upp det vi är uppskrämda 

av som grundar sig i farorna med utvecklingen från olika teknologier, t.ex. AI, avancerade 

vapen, virtuella verkligheter och beskriver att stora företag växer ännu mer och får makt i 

samhällen. Albright, D (2016) menar att det bidrar till ojämlikhet i samhällen runt omkring i 

världen och produceringen av teknologi som en slags lösning, som bidrar vidare till t.ex. 

Andra typer av makter, och denna genre ger oss en möjlighet att spekulera över detta. 

Engagerar vi oss inte kring system som riktar sig till mot att styra oss mot en dystopisk värld, 

så blir det mer sant som den världen de har spekulerat om i cyberpunk. (Albright, D, 2016). 

 

Gomel (2018) tar upp om att dystopi och postapokalyptiska scenarion i filmer har en relation 

med klimatpåverkan och nedgångna miljöer. Gomel (2018) citerar Krishan Kumar, som 

antyder att dystopi och utopi tillsammans är likadant uppbyggt, skillnaden är att de är det 

motsatta av varandra och kan visa något positivt eller negativt beroende på ens perspektiv. 

Filmer inom cyberpunk beskriver Butler, A (2001) som t.ex Blade Runner (1982) som vi 

nämnt tidigare, var inspirerad av boken ‘’androidens drömmar’’ av författaren Philip K. Dick 

och effekterna av noir filmer. Gatorna i filmen har en futuristisk stil och de visuella 

effekterna får anknytningar till städer i Japan. (Butler, A, 2001) 
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3. Metoder  
I kapitlet metoder tar vi upp designperspektiv och metoder som vi har använt under 

processens gång och varför vi valt att arbeta med dessa och hur det är tänkt de ska gynna oss i 

undersökningen. 

3.1 Spekulativ design 

I grunden är spekulativ design en form av kritisk design som även är relaterad till design 

fiktion på det sätt att man granskar en produkt eller teknik och försöker se möjliga framtider 

där man genom ett kritiskt tänkande tar upp både för och nackdelar. Perspektivet går ut på att 

man spekulerar kring t.ex. en produkt, där designern tar fram sin kreativa sida och fantasi för 

att komma fram med möjliga scenarion av en produkt eller teknik i framtiden och hur den kan 

ha för påverkan på ett både bra och dåligt sätt. (Auger, 2013) Ett exempel på detta är hur 

Russell, S., och Wood, M. (2017)  har spekulerat i en kortfilm kring drönare och hur den 

tekniken byggts om och sedan använts som ett vapen. Auger (2013) förklarar att spekulativ 

design gör att man kan tänka bortom den kommersiella och det traditionella genom det fiktiva 

berättandet, som gör att nya tankar uppstår när man spekulerar kring användningen av 

produkten eller tekniken i olika områden. Auger (2013) förklarar att design perspektivet kan 

beskrivas som en “attityd” eller tankesätt som faktiskt är ganska vanligt hos designers som 

använder den omedvetet utan att tänka på termen. (Auger, 2013) 

Den teknik har vi använt för att spekulera kring projection mapping där vi har med hjälp av 

spekulativ design spekulerat fram ett framtidsscenario kring en urban miljö med inspiration 

från teknik som oftast finns i cyberpunk, science fiction och futurism. 

 

3.2 Prototyp 

Prototypskapande är en metod som oftast används i projekt där man skapar något. Syftet är 

att man ska kunna testa sig fram till en färdig produkt genom LOFI och HIFI prototyper. 

LOFI, eller Low-fidelity, innehåller vanligtvist väldigt enkla utkast av ett koncept. Det kan 
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vara t.ex. skisser där man fokuserar på helheten av ett koncept och design, man kan skapa 

miniatyrer av sin produkt, design eller utställning där man kan se helheten. HIFI, 

High-fidelity, är en mer utvecklad prototyp som är nära en färdig produkt där man kan testa 

olika komponenter för att se att allt kommer att funka som det ska. (Esposito, 2018) 

Prototypskapande har varit en metod för oss att kunna visualisera och planera kring den 

gestaltningen vi kommit fram med. Den har tillåtit oss att planera upp en gestaltning och 

utställning som grund genom lofi som gav oss en bra överblick på hur vår 

“monter/utställning” i slutändan skulle se ut, samt genom ytterligare prototypskapande kan 

man testa ny teknik för att se att allt fungerar som det ska, i vårt fall projection mapping. 

 

3.3 Brainstorming 

Brainstorming är en väldigt vanlig metod alla designers använder för att komma fram med 

idéer både för design och hur vi arbetar. En enkel och effektiv metod för att få fram så många 

idéer man kan och även en grund som man sedan kan använda andra metoder för att utveckla. 

Metoden har använts för att komma på med gestaltningsidé och även undersökningsteam i 

början av kursen. (Designkit, u.å) 

 

3.4 Mindmap  

Mindmap är en vanlig visualiseringsmetod i projekt för att kunna få ner sina brainstormings 

idéer visuellt. Genom att ha en huvudidé som grund försöker man utveckla och komma flera 

idéer och bygga vidare på dessa. Detta är en effektiv metod när man har flera idéer och flera 

personer då man kan skriva ner allt gruppen har i tanke som man sedan kan gå igenom 

gemensamt och utveckla vidare.  
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Bild 5. Vår egna mindmap där vi brainstormat fram den slutgiltiga idéen 

 

Mindmapen har varit ett sätt för oss att kunna skapa en bas kring en idé och för att kunna se 

vilka delar i arbetet som varit viktiga att fokusera på. Den har tillåtit oss att få ner allt visuellt 

på en yta och gjort det möjligt för oss att se vilka idéer som är framtagna för att kunna 

komma överens om vad som behöver utvecklas och förbättras, för att komma fram i vårt 

arbete på ett effektivare sätt, och att checka av vilka delar som har gjorts och åter kunna gå 

tillbaka och jobba med detaljerna i de områden vi jobbat med tidigare. 

 

3.4 Kanban 

Då vi arbetat med denna metod i tidigare kurser och känt att den alltid har varit relevant har 

vi valt att lägga upp vårt arbete med hjälp av denna metod igen. Kanban är en lean metod, 

som enligt Leankit (u.å) är en företags metodologi baserat på två pelaren: maximera 
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kundvärde och minimera bortkastad tid. Detta görs genom att man visualisera sitt projekt med 

hjälp av spalter och “sticky notes” som oftast visar vad som ska göras, vad som är i gång och 

vad som är klart för att se framsteg och inte fastna i det tänket där man gör flera olika grejer 

på samma gång. (Planview, 2019)  

 

 

“Kanban helps you harness the power of visual information by using sticky notes on a 

whiteboard (or an electronic equivalent) to create a “picture” of your work.” (Planview, 

2019) 

 

 

3.5 Projection mapping  

Projection mapping är en teknik som använder sig utav en eller flera projektorn, där man 

istället för att projicera på en plan yta, som powerpoint, istället mappar om “bilden” för att 

kunna projicera på en tredimensionell yta. Projection mapping ger oss möjligheten att få vårt 

scenario att komma till liv genom projicera från en projektor som visar informationen på ett 

objekt som oftast är tredimensionellt. Programmen som används för projection mapping kan 

göra att informationen som projiceras matchar dem olika objektens format. Informationen 

som visas från projektorn på ytan kan exempelvis simulera en stadsmiljö för att få en riktig 

känsla av att man är där i miljön som projiceras. (Cooper, K. 2018) (Se bild 2.) 
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Bild 6. (Gannon, M. & Vázquez, M., 2011) 

 

Med hjälp av projection mapping har vi kunnat projicera en urban miljö på rektangulära 

fysiska boxar i olika storlekar för att göra ytan mer tredimensionellt, vilket skapar mer djup 

jämfört med att projicera videofilmen på en plan yta.  
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4. Designprocess  

Under arbetets gång har processen gått fram och tillbaka flera gånger, idéer har ändrats och 

stora val har gjorts. I denna del kommer vi beskriva denna process och hur vi har arbetat med 

olika metoder för att arbeta med vår undersökning och för att sedan kunna skapa en 

gestaltning. 

4.1 Planering 

I samband med start av projekt har vi använt KanbanFlow för att planera upp och strukturera 

vårt arbete. Utifrån detta har vi ofta planerat olika saker efter vi haft viktiga milestones som 

handledningar, där vi suttit oss ner och bestämt vad som ska göras dom kommande dagarna. 

Då vi haft konstant kontakt med varandra har det varit lätt att planera. 

 

4.2 Idéfas  

Hela projektet började med en idé där vi i början av kursen fick sätta oss ihop med en 

samarbetspartner för att diskutera kring olika teman man skulle ha som fokuspunkt för arbetet 

och undersökningen. Här satt vi oss ner och brainstormade idéer som vi skrev ned och kom 

fram med att vi ville arbeta med urbaniseringen och hur det skulle se ut i framtiden som ett 

tema då vi växt upp i ett samhälle där teknik utvecklats väldigt snabbt, vilket gör det naturligt 

för oss att fortsätta att spekulera kring framtiden och teknikens förändring. 

 

Under den här fasen skapade vi mindmaps (se bild 5 och 7) på vad vi kunde undersöka kring 

och skrev ner i princip alla idéer vi kunde och kom fram till att vi ville fokusera på hur den 

urbana miljön kommer att se ut i framtiden, hur städer kommer att formas och förändras. Vi 

kom fram med att rikta oss in på de olika genre cyberpunk och science fiction som 

huvudpunkt, som idag är väldigt populära genre för media, och hur dessa genre har spekulerat 

kring framtiden för att få en grund till undersökningen.  
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4.3 Koncept 

Vid denna fas började vi med att göra en mindmap (Se bild 7) på hur gestaltningen skulle 

kunna se ut och vad den skulle kunna innehålla och kom fram först med en blandning mellan 

projection mapping och fysiska bilder som vi tänkt hänga upp med neon eller LED band 

bakom ramen för att få tavlan att lysa upp och skapa en siluett. Denna idén kändes dock 

väldigt lös vilket gjorde att vi ändrade den och tog bort tavlorna vi tänkt och ha med och 

istället bara fokusera på projection mapping på flera kuber. 

 

 

 

Bild 7. Tidig mindmap för utställning och gestaltning. 

 

 

Efter vi kommit fram med en bra grund till en gestaltning var nästa steg att bestämma 

innehållet. Då vår forskning är baserad på framtida genre som cyberpunk, försökte vi att 

fokusera på något om inom denna genre, i detta fall all neonljus på byggnader och hologram 

liknande projiceringar som man oftast kan hitta i den genre. Vid detta steg kom den 

spekulativa designen in, där vi genom ett kritiskt tänkande försökt att spekulera kring den 
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teknik vi valt att arbeta med och hur den skulle kunna ser ut i framtiden och hur den skulle 

kunna användas. Här diskuterade vi kring hur vi skulle spekulera kring projicering som en 

teknik och försökte sätta den i olika scenarion i framtiden på hur man skulle kunna utveckla 

tekniken för en vardaglig användning i en urban miljö. Vi kom fram med idéer som t.ex. att 

kunna projicera ljus på stora och höga byggnader som visar reklam istället för att hänga upp 

stora skärmar. Ett annat exempel vi kom fram med var hur man skulle kunna använda denna 

teknik i ytterligare vardagliga situationer som t.ex. att man kan projicera information i 

busskurer på glaset där man kan se tider och rutter, lite som det redan finns idag på skärmar. 

 

 

4.4 Produktion 

4.4.1 Prototyper 

Under arbetets gång har vi arbetat med prototypskapande i form av Lofi prototyper där vi 

skapat skisser på hur vi har tänkt att gestaltningen skulle kunna se ut där vi utgått från 

tidigare forskning kring projection mapping och tidigare projekt där andra arbetat med 

liknande. Bekanta till oss har arbetat med projection mapping tidigare och detta har gett oss 

tillgång till deras tidigare prototyp som vi kan använda oss som bas och kunna experimentera 

och testa. (se bild 9.) Vi skapade även prototyper i programmet SketchUp. (se bild 8) 
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Bild 8. 
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Bild 9. Tidigare HIFI prototyp från tidigare projekt. 

 

 

Dessa prototyper gav en överblick för oss hur vi skulle gå tillväga i att gestalta en urban miljö 

som i det här fallet var en stad, som visas via en projektor på ett föremål eller fler liknande 

boxar som ska likna höghus, det skulle från betraktarens perspektiv efterlikna en stad. 

Texturer i form av fönster, dörrar osv kommer att projiceras på boxarna för att utöka känslan 

av att det är en stad, och sedan kommer vi att projicera kring det vi spekulerat. 
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4.4.2 Tekniker och metoder 

De tekniker vi valt att använda är såklart projicering och projection mapping som vi använder 

för att kunna projicera vårt innehåll på en tredimensionell yta, i detta fall på kuber där vi 

projicerar ljus och mappar ljuset så det ska passa in på respektive ytor. Ljuset som projiceras 

kommer att visa texturer för att kuberna ska likna byggnader som vi sedan ytterligare 

projicerar det koncept vi har kommit fram med, som reklam på byggnader, neon-banderollers 

och liknande. Detta skapas i Adobe Photoshop (Adobe u, å), ett bildbehandlingsprogram, som 

tillåter oss att skapa det material vi behöver som texturer, neon osv. Efter detta för man över 

materialet till ett annat program som Adobe After Effects (Adobe u, å), som är ett program 

där man kan hålla på med visuella effekter och blanda rörliga samt stillbilder. Det är här man 

“mappar” om bilden så den ska passa in på den ytan man arbetar med genom att man kan 

“forma” om bilden hur man vill. 

 

4.4.3 Framställande av gestaltning 

Efter planeringen av gestaltning och gestaltningstekniker har vi behövt bestämma vad för 

material vi ska ha för att bygga utställningen. Till en början hade vi tänkt att bygga allt utav 

trä men insåg att det blev för mycket, då vi inte hade kunde frakta och att det kostade en del. 

Vi kollade senare in om plywood var ett alternativ men det var också för dyrt att beställa in. 

Vi bestämde oss istället att bygga allt av en blandning av trä och papper där vi skapade ett 

“skelett” av träd som vi sedan skulle täcka med stora vita pappersrullar som fanns i 

verkstaden. Detta beslut ändrades också dock efter vi hittade ett bättre material som inte var 

tungt eller dyrt, foamboard, som är ett lätt material gjort av styrénplast som oftast används till 

modellbygge. Det var sedan tänkt att vi ska bygga upp en liknande prototyp som i bild 5 fast i 

större skala. 

 

På utställningen var det bestämt att vi skulle ha gestaltningen i ett hörn då det skulle vara 

smidigast och ta minst plats och kanske på en höjd beroende på hur stort själva bygget blir. 

Vi bestämde sedan att vi skulle ha en projektor i ungefär samma höjd som projicerar direkt på 

bygget, eventuellt på marken om vi ville “gömma” projektorn lite mer. 
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5. Resultat av undersökning 

I detta kapitel kommer vi ta upp det vi kommit fram med och resultatet på vår undersökning, 

det vi har lärt oss under denna period och vad den har lett till genom en gestaltning. 

 

5.1 Undersökning/forskning 

Syftet med hela undersökningen var att undersöka och spekulera kring hur tekniken 

projection mapping skulle kunna användas framtiden med hjälp av ett spekulativ 

designperspektiv med fokus på den kritiska delen. Detta börjar med bakgrunden där vi 

beskrivit varför vi valt att arbeta med detta ämne och varför vi vill undersöka kring det. Vi 

har beskrivit att vi tycker detta ämne är intressant för vi tillhör en generation där teknologin 

har utvecklats snabbt och hur fler förflyttar sig till städer vilket har lett till utbyggnad av 

städer, vilket har gjort att vi är konstant nyfikna på hur man kan utveckla ny teknik 

ytterligare. 

 

För att kunna undersöka kring detta och hur en teknik idag skulle kunna se ut i framtiden har 

vi i forskningen satt oss in i framtida genre som cyberpunk, science fiction och futurism där 

vi läst en del vetenskapliga artiklar om varje genre och försökt att titta på hur man i dessa 

genre har spekulerat kring hur framtiden ser ut och om några av dessa spekulationer har blivit 

riktiga. Det vi har lärt oss utav dessa forskningsartiklar är att de har alla något gemensamt, 

vilket vi har kommit fram till att de är hur de alla påverkar ens syn på framtiden och får en att 

tänka till kring samma framtidstänk. Ta futurism som ett exempel, där forskningsartikel har 

beskrivit att det hela är ett tankesätt ungefär, där det gick ut på att man bara skulle tänka på 

framtiden när man skulle skapa något, istället för att fokusera på historien. I början utgick 

man ifrån att framtiden var bra, dvs man såg bara det utopiska i det hela, men under senare år 

gick det från utopiskt till dystopi också. Här kan vi också koppla in cyberpunk som oftast har 

liknande egenskaper där samhället brukar vara uppdelat i en utopi och dystopi där höghus 

oftast var den rikare delen medans de som låg på “botten” ansågs som slummen. 
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I cyberpunk kan man även ofta se avancerade utvecklade tekniker man har spekulerat fram 

som t.ex. flygande bilar, ökad användning av neonljus och skyltar, Artificial Intelligence (AI) 

där robotar har utvecklats rejält till den punkt där människan själv byter ut kroppsdelar mot 

robotdelar. Detta brukar också science fiction vara känt för där man spekulerat kring en 

utvecklad teknik som AI.  

 

Allt detta har oftast lett till ett kritiskt tänkande kring olika tekniker och man har börjat 

spekulera kring om vissa tekniker är bra för framtiden. I vårt fall har vi genom denna 

forskningen kunnat försöka spekulera kring projection mapping genom en utopisk samt 

dystopisk synvinkel. Majoriteten av inspirationen har kommit från cyberpunk forskningen där 

vi varit intresserade av den visuella estetiska delen medans de andra forskningsartiklar har 

varit mer som ett stöd för att hjälpa oss att kunna spekulera kring en teknik. Med detta har vi 

kommit fram till ett scenario som ska försöka svara på vår frågeställning på hur projection 

mapping skulle kunna se ut i en framtida värld där städer har utvecklats mer och där man har 

omfattat ny teknik. 

 

5.2 Gestaltning 

 

Bild 10. Gestaltningen. 
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I den gestaltande delen har vi kommit fram med en visuell utställning där vi med hjälp av 

projection mapping gestaltat den undersökning vi kommit fram med, vilket är en projicerad 

framtida stad som använder sig utav projicering på ett mer avancerat sätt, där man istället för 

skärmar och fysiska objekt använder sig utav ljus för att projicera på ytor. I vårt fall är det i 

form av banderoller, butiksskyltar, nyheter osv. som visar på ett scenario i framtiden där man 

har utvecklat och anpassat sig med projektioner och hur man använder tekniken. 
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6. Diskussion 

Under det här kapitlet kommer vi att diskutera våra tankar kring hela arbetet, hur det har gått, 

vad vi kunnat göra bättre och vad för vidare forskning man kan få ut av denna undersökning. 

Vi kommer även diskutera de olika metoder vi valt att arbeta med och hur det var att arbeta 

med dessa relaterat till vår forskning. 

 

I vårt arbete har vi jobbat med att ta fram idéer genom att gemensamt brainstorma. Det 

mynnade ut till att spekulera kring en urban miljö. I början arbetade vi i en grupp av fyra för 

att skapa en gestaltning där vi var två och två som arbetade tillsammans med texten. Vi hade 

ett samarbete med Blekingearkivet och var på ett möte med dem för att diskutera idéer och 

vad båda parter hade för mål med detta samarbete och kom fram till flera olika idéer. Efter ett 

par möten och bestämmelser insåg vi att båda grupperna hade så pass olika fokus i temat och 

frågeställning och bestämde oss gemensamt att splittra på oss. Detta gjorde att vi fick börja 

om och fick ta några steg tillbaka då vi redan hade kommit ganska långt, men detta gav oss 

en mer öppen plan och friare valmöjligheter för projektet.  

 

Vi höll oss kvar vi vid idén och syftet om att undersöka kring en framtida urban miljö med de 

teknikerna som finns i dem olika generna. Vi fick tips under en handledning på vad vi kunde 

sätta oss in på och det har lett till detta arbete där vi har forskat kring olika källor från bland 

annat Potts (2018) som beskriver futurismen i olika tidsepoker vilket gav oss kännedom i hur 

deras synsätt var då och sedan har vi blivit inspirerade av deras innovationer och tankesätt. 

Tankarna gick först till hur deras synsätt var kring städerna då jämfört med hur utvecklingen 

av våra städer ser ut idag. Husens design från utställningen ‘’The World of Tomorrow’’ visar 

sig vara nära i hur dagens hus ser ut och det gjorde att vi började tänka på hur framtidens hus 

kommer att utvecklas. Teknikerna vi har fått kännedom av och diskuterat kring som tas upp i 

forsknings texterna, t.ex. ‘’Det rullande bandet’’ som Charlie Chaplin uttrycker sig i filmen 

Modern Times (1936) som Potts (2018) har beskrivit i texten om att tekniken gjorde folk till 

slavar och har makten över människorna, som vi tyckte fanns en koppling till våra 

generationers tekniker som TVn, datorer och smartphones vilket fick oss att diskutera om 

maktrelationer med dåtidens, nutidens och framtidens tekniker har eller kommer att påverka 
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oss, samt att vi blir mer beroende av teknikerna, som vi tror kommer att ta över världen 

genom att till slut styra oss och våran planet. Vi tog inte direkt hänsyn till farorna med 

teknikerna när vi tänkte ut idéerna utan fokuserade på att undersöka hur projection mapping 

fungerade och hur kunde använda tekniken med att projicera cyberpunk stilen och 

projiceringsteknikerna inom genren som vi tror kommer att bli mer möjligt och aktuellt med 

stöd av forskningen. Tanken var att inrikta oss till att välja en stil och teknik från genrerna 

och sedan visa tekniken i ett användningsområde som blev efter ett beslut om att projicera 

reklam eller ljuseffekter på miniatyrbyggnader för att det är relevant för det området vi 

studerar inom att undersöka de visuella teknikerna.  

 

Vi har känt att valet av källor har varit mest relevanta kring den undersökning vi gjort, då 

man, i dessa källor, spekulerar kring framtiden. Vi har lutat oss till stor del mot cyberpunk 

och Albright, D (2016) text där han förklarar hur cyberpunk oftast utspelar sig och hur genren 

tar upp hur olika utvecklade tekniker som kan se ut i framtiden. Detta ledde oss till vårt syfte 

där vi har undersökt kring hur denna teknik skulle kunna se ut i en möjlig framtid. De andra 

forsknings artiklarna har varit mer som ytterligare stöd till den spekulativa delen i 

undersökningen. Vi kände att futurism var mer som ett tankesätt för att skapa och science 

fiction var mer en källa vi kunde vända oss till när vi behövde inspiration, då källorna vi 

använt oss utav har varit mestadels filmer och hur de spekulerat kring olika tekniker. Vi har 

utgått vår gestaltning med stor inspiration från Blade Runner (1982) av Ridley Scott och hur 

den urbana miljön speglas i filmen. 

 

Den metod vi valt att grunda vår undersökning och gestaltning på är “Spekulativ Design”, 

som är mer ett perspektiv än metod. Som tidigare nämnt i texten är spekulativ design en form 

av kritisk design som även är relaterad till design fiktion på det sätt att man granskar en 

produkt eller teknik och försöker se möjliga framtider där man genom ett kritiskt tänkande tar 

upp både för och nackdelar. (Auger, 2013) 

 

Detta var perfekt för oss vars syfte var att undersöka kring hur tekniken projicering skulle 

kunna se ut i framtiden. Vi hade från en början tänkt att arbeta med design fiktion då vi hade 

arbetat med det i tidigare kurser men kände att det var ganska brett för det vi höll på med, då 

man oftast spekulerar kring flera möjliga framtidsscenarion, oftast provokativa. Vi gjorde 
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mer research kring detta och fick reda på att spekulativ design var mer passande för oss 

genom texten av Auger, 2013. 

 

Den gestaltningen vi byggt upp var tanken att ge inspiration om vad man kan kunna göra med 

tekniken. Vi ville på ett sätt uppmärksamma andra genom att gestalta hur teknologier som 

projection mapping kan blir mer framträdande och vad det kan leda oss till i framtidens 

urbana miljöer. Kan gestaltningen få folk att tänka till kring den teknologin vi valt att arbeta 

med och även annan teknologisk utveckling? Det vi sen efterhand hade behövt fokusera på att 

möjligtvis tänka ut t.ex. Ett relevant samhällsproblem att projicera för att få en mer klar tanke 

över vad vi ville skapa för att väcka starka intryck och tankar för betraktaren, vilket vi tror vi 

hade kunnat uppnå om vi hade valt design fiktion istället för spekulativ design. Våra tankar 

svävade iväg till att vara mer inne på att betraktaren ska få inspiration själv om hur tekniken 

skulle kunna användas vilket visade sig senare vara en komplex och ej färdigställd idé efter 

diskussion från andra arbetsgrupper. Idén verkade visa sig vara banal och innehållslös. Det 

gjorde oss konfunderade och vi tyckte inte att vår idé var ordentligt utvecklad och det 

speglades givetvis i gestaltningen för våra betraktare under diskussion om skapelsen. Det 

positiva var att vi diskuterade med betraktarna innan och under utställningen och vi fick då 

olika respons varje gång vilket väckte mer tankar och idéer över hur man skulle kunna 

använda, utveckla idén, som metoden spekulativ design används till genom att diskutera, 

väcka tankar och idéer om t.ex. En viss teknik. (Auger, 2013). Möjligen får en platt och 

innehållslös idé fler tankar än en väl utförd och genomtänkt idé.  

 

Vi kom fram till att betraktaren skulle få djupare känsla av gestaltningen om den visas 

tredimensionellt via projection mapping och därav har fokuset mest kretsat kring det visuella 

och ljudet har inte diskuterats. Det har inte varit lika delaktig för oss i gestaltningen för att vi 

valt att betraktaren ska reflektera om vad denne ser framför sig när han ser en överblick av 

staden. Vi tror dock att med hjälp av att jobba med ljudläggning få gestaltningen att kunnat 

bli mer uppslukande, vilket är en förbättring i ett gestaltnings syfte som vi kommer att kunna 

ha i tanke till framtiden. 

 

Valen mellan olika material, projiceringar och genrer som skulle återspeglas i gestaltningen 

pendlade mellan att gestalta teknologierna tvådimensionellt eller tredimensionellt och vi 

30 



 
 

reflekterade över det från och till. Genom att arbeta med mindmap har vi kunnat kolla över de 

val och idéer vi gjort för att sedan kunna reflektera över dessa och kunnat komma överens om 

ett beslut. Denna metod tycker vi har fungerat väldigt bra då vi har kunnat skriva upp olika 

punkter med forskningen vi gjort som stöd och sedan försökt utveckla vidare dessa punkter 

och idéer, som nu mestadels handlat om den visuella delen från cyberpunk. 

 

Vi hade en del svårigheter med metoder för skapandet av gestaltningen då vi i början inte 

hade någon aning om vad för programvara vi skulle använda. Vi fick tips av vår gestaltning 

handledare som nämnde flera olika alternativ som vi sedan satt och gjorde research av. Ett av 

alternativen var Adobe After Effects, ett program vi båda var bekanta med. Största problemet 

vi stötte på var hårdvara, då våra datorer inte var tillräckligt kraftfulla för de flesta program 

som rekommenderades till oss. Detta ledde till att vi kollade runt efter andra program som var 

mindre krävande och hittade sedan programmet HeavyM (HeavyM, 2019). Detta programmet 

var lätt att använda och var perfekt för för gestaltningen. Det enda problemet vi stötte på med 

programmet var att vi inte lyckades spara projiceringen som en videofil för att sedan kunna 

spela som en loop, vilket inte hade varit ett problem med Adobe After Effects. Vi tycker dock 

att vi lyckades bra under utställningen och att den slutgiltiga gestaltningen den svarade på vår 

frågeställning och syfte. 

 

Vår undersökning om projiceringar på ytor i urbana miljöer har fått oss att reflektera över hur 

framtiden kommer att speglas utav det och hur vi kommer uppfatta världen av teknologin. 

Teknologier som hologram har intresserat oss under projektets gång och om hur det fungerar 

och hur man upplever det, samt upplevelsen av virtual reality i en spelfilm istället för att titta 

på en tv-skärm. Dessa två teknikerna kommer vara mer aktuella för oss att använda i olika 

områden, och hade varit intressant att forska vidare kring då det är typer av projiceringar av 

ljus och är relevant inom vårt forskningsområde. Detta skulle kunna göras med ytterligare 

några källor inom forskningen utan att behöva ersätta den forskning vi har nu. Detta hade 

även lett till en mer avancerad gestaltning då hologram idag är en väldigt ny och avancerad 

teknik. I framtiden skulle man också kunna experimentera med projection mapping på riktiga 

byggnader och undersöka hur det skulle kunna funka i en vardaglig situation 
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