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Abstract
Critical design is a research- and innovationarea under development. The critical
design theory has been used in many design-related areas and intends to get
consumers to become more critical when it comes to how their everyday lives are
controlled by different beliefs, values, ideologies and behavioral patterns that are
incorporated into design (Dunne & Raby, 2001). Since critical design is a theory that
seeks to transform in practice the challenge today lies in creating practical examples
that show how it can be done, which is a necessity for the theory to develop (Bardzell
et al., 2012). This study intends to be method developing by creating a set of tools
based on selected parts (theoretical methods and perspectives) from critical design.
The goal of these tools are to function as an instrument enabling practical
implementation of critical design in a design/production process. In this study we
have tested our tools in a specific productionprocess of a music video to explore how
to apply critical design practically. In doing so we used design-oriented research
methods, in particular Daniel Fällmans triangelmodel for interactiondesign and
design research (2008). By bringing together critical design perspectives and video
production purposes, this study hopes to make a contribution to the method fulfilling
work of bridging the existing gap between theory and practice in critical design.
Keywords: critical design, goggles, music video, design process, production process,
design-oriented research
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Sammanfattning
Kritisk design är ett forsknings- och innovationsområde under utveckling. Teorin har
använts inom många designrelaterade områden och ämnar få konsumenterna att bli
mer kritiska när det kommer till hur deras vardagliga liv styrs av olika föreställningar,
värderingar, ideologier och behavioristiska mönster som finns införlivade i design
(Dunne & Raby, 2001). Eftersom kritisk design är en teori som strävar efter att
förändra i praktiken ligger utmaningen idag i att skapa praktiska exempel som visar
hur utförandet kan gå till, vilket är en nödvändighet för att teorin ska kunna utvecklas
(Bardzell et al., 2012).
Denna studie ämnar vara metodutvecklande genom att skapa en uppsättning verktyg
utifrån utvalda delar (teoretiska metoder och perspektiv) ur kritisk design. Målet med
dessa verktyg är att de ska kunna användas som ett hjälpmedel för att kunna arbeta
praktiskt med kritisk design i en design- och produktionsprocess.
I denna studie har vi testat våra verktyg i design/produktionsprocessen av en
musikvideo för att undersöka hur man kan applicera kritisk design i en specifik
produktionsprocess. Till vår hjälp har vi förhållit oss till designorienterade
forskningsmetoder och då främst Daniel Fällmans triangelmodell för
interaktionsdesign och design forskning (2008). Genom att föra samman kritiska
designperspektiv och videoproduktion ämnar denna studie att ge ett bidrag till ett
metodutvecklande arbete för att överbrygga det befintliga glappet mellan teori och
praktik inom kritisk design.
Nyckelord: Kritisk design, goggles, musikvideo, designprocess, produktionsprocess,
designorienterad forskning
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1. Inledning
Idag ger olika tekniker för videoproduktion oändliga möjligheter för utveckling inom
fältet för videoproduktion. Från internets födelse på 1960-talet har mycket förändrats.
Under de första tre decennierna var videopublicering på internet i stort sätt obefintligt.
Detta bland annat på grund av att bandbredden inte var tillräckligt utvecklad för att
kunna hantera videoformatets storlek (Anderson, 2010). I och med ett kommersiellt
genomslag på 90-talet har bandbredden vuxit enormt vilket har resulterat i en
explosionsartad framväxt av videorelaterat innehåll på webben. Jordens befolkning
uppskattas konsumera 80 miljoner timmar av video om dagen enbart på Youtube
(Anderson, 2010). Ciscos (2012) prognos förutspår att mer än 90 procent av all
datatrafik kommer att utgöras av video inom fyra år. Möjligheterna att skapa video
har utvecklats till något som gemene man klarar av att göra idag. I samband med
detta blir det också intressant och viktigt att förstå vilka normer som införlivas och
existerar inom fältet, hur video skapas och konsumeras i den utveckling som sker.
Normer kan beskrivas som det godtagna beteendet i t.ex. ett socialt sammanhang
och fungerar ofta som ett informellt regelverk i den samhällsgrupp som man befinner
sig i (Butler, 2004; Martinsson & Reimers, 2008). I denna uppsats kommer vi främst
att syfta till samhälleliga normer som berör estetik och teknik, d.v.s. sättet att
använda eller utforma olika tekniska artefakter eller produktioner på. Genom att
förhålla sig kritiskt och använda alternativa metoder vid videoskapande skulle man
kunna öppna upp för mer reflekterande förhållningssätt i produktionsprocessen.
Detta kan uppmuntra till en ökad mångfald och nya spännande tekniker och stilar. Ett
intressant område som skulle kunna fungera som ett verktyg för att göra detta är
kritisk design och kritiska designperspektiv. Kritisk design är ett forsknings- och
innovationsområde under utveckling (Bardzell et al., 2012; Bardzell & Bardzell,
2013 ). Kortfattat kan man beskriva kritisk design som ett forskningsfält som
ifrågasätter det rådande sättet att designa artefakter på för att skapa en större
medvetenhet hos konsumenterna (se t.ex. Bardzell & Bardzell, 2013). Teorin har
används inom många designrelaterade områden och ämnar få konsumenterna till att
bli mer kritiska när det kommer till hur deras vardagliga liv styrs av olika
föreställningar, värderingar, ideologier och behavioristiska mönster som finns
införlivade design (Dunne & Raby, 2001). Eftersom kritisk design är en teori som
strävar efter att förändra i praktiken ligger utmaningen idag i att skapa praktiska
exempel som visar hur utförandet kan gå till, vilket är en nödvändighet för att teorin
ska kunna utvecklas (Bardzell et al., 2012).
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Vi delar den syn som forskarna Jeffrey Bardzell och Shaowen Bardzell (2013) har då
de menar att kritisk design har en potential att utvecklas och bli mer inflytelserik inom
forskningsområdet människa-dator-interaktion (MDI). Det faktum att kritisk design är
en forskningsdisciplin och teori under utveckling är en bidragande anledning till att vi
har valt att använda dessa teorier och perspektiv i vår studie. Både MDI och kritisk
design skulle kunna ses som två forskningsfält som båda är under utveckling. Vi har
för avsikt att försöka konceptualisera ett samspel mellan dessa närliggande
forskningsfält då tidigare forskning visat att det finns ett starkt intresse inom MDIfältet att inkludera kritiska designperspektiv och kritiska teorier. Genom att samla ett
extraherat urval av metodologiska riktlinjer inom kritisk design och applicera detta på
ett mer avgränsat område; digital videoproduktion, hoppas vi kunna få en ökad
kunskap om hur kritisk design skulle kunna appliceras i praktiken.
Rent konkret innebär detta att vi ämnar ta fram frågor som bygger på begrepp
hämtade från kritisk design och kritiska designperspektiv (se kapitel 2, Teori) och
använda dessa för att applicera, utvärdera och problematisera designbeslut inom
produktionsprocessen av video. Dessa frågor har vi valt att benämna som verktyg
och de kommer tillsammans att utgöra en verktygslåda som vi själva avser att testa
genom att skapa ett skarpt projekt i form av en musikvideo och i själva
designprocessen försöka att implementera dessa verktyg. Vi kommer sedan
analysera och diskutera verktygen och hur man kan arbeta med kritisk design i en
design- och produktionsprocess. Den metod vi har valt att förhålla oss till i studien är
designorienterad forskningsmetod, och då i synnerhet Daniel Fällmans
triangelmodell för interaktionsdesign och design forskning (2008). Genom att föra
samman kritiska designperspektiv och videoproduktion ämnar denna studie att ge ett
bidrag till ett metodutvecklande arbete för att överbrygga det befintliga glappet
mellan teori och praktik inom kritisk design.
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1.1 Syfte
Studien ämnar vara metodutvecklande genom att skapa en uppsättning verktyg
utifrån utvalda delar (teoretiska metoder och perspektiv) hämtade från diskursen
kritisk design. Målet med dessa verktyg är att de ska kunna användas som ett
hjälpmedel för att arbeta praktiskt med kritisk design i en design- och
produktionsprocess. I vår studie kommer vi att testa våra verktyg i
design/produktionsprocessen av en musikvideo för att undersöka hur man kan
applicera kritisk design i en specifik produktionsprocess. Det övergripande syftet med
studien är att undersöka hur man kan applicera kritisk design i skapandet av digital
videoproduktion.

1.2 Frågeställningar
Vi har använt följande frågeställningar för att belysa syftet med undersökningen:
●

Hur kan man arbeta praktiskt med kritiska designperspektiv i en design- och
produktionsprocess av digital videoproduktion?

●

Hur kan man utveckla konkreta verktyg som kan användas för att praktiskt
applicera kritisk design på en digital videoproduktionsprocess?

●

Hur fungerar de verktyg som vi tagit fram för att applicera kritisk design på
videoproduktion?

Dessa frågeställningar hänger ihop och avser att stegvis belysa syftet med
undersökningen att undersöka hur man kan applicera kritisk design i skapandet av
digital videoproduktion.

1.3 Avgränsningar
Vi avser inte att undersöka de narrativa delarna i det videoproduktionsprojekt som
ligger till grund för den här studien. Studiens fokus ligger snarare på design och
produktionsprocessen av mer tekniska dimensioner och den visuella framställningen.
Vi har även valt att avgränsa studien till att inte innefatta alla typer av
videoproduktioner utan en design- och produktionsprocess som fokuserar på ett
musikvideoproduktionsprojekt. Inom detta projekt har vi dessutom valt att fokusera

7

studien ytterligare och avgränsa analysen till tre olika delar inom
videoproduktionsprocessen vilka vi valt att benämna storyboarding, filmning och
postproduktion. Detta för att det ska bli ett tydligare fokus på de tekniska aspekterna i
videoproduktionsprocessen snarare än de innehållsliga och narrativa. Det är av
relevans att nämna att musikvideoprojektet som vi initierat i samband med denna
studie är av mindre skala d.v.s. det är vi själva som står för hela produktionen och
har därmed begränsade förutsättningar så som budget, tidsram och tillgång till teknik.
Videon är tänkt att släppas i samband med bandets debutskiva och kommer att
finnas tillgänglig på Youtube fr.o.m. 2014 under namnet ”Aina Bonita”.
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2. Teori
Definitionen kring vad kritisk design är befinner sig fortfarande i ständig utveckling
(Bardzell et al., 2012). För att ge läsaren en inblick i forskningsområdet kritisk design
går vi i följande kapitel igenom forskning som utförts av ledande aktörer så som
forskarna Jeffrey Bardzell och Shaowen Bardzell (2013) och Anthony Dunne och
Fiona Raby (2001) och förklarar varför kritisk design är en intressant och användbar
teori för att utveckla designprocesser kring exempelvis videoproduktion.
I det här kapitlet kommer vi att ta upp och diskutera olika kritiska designperspektiv
och kritisk teori, filmvetenskapliga teorier och tekniker som är relevanta för att förstå
vilka normer och strukturer som finns inom film- och videoproduktion. Vi kommer
också att relatera kritisk design till filmteorier för att se vilka samband som finns,
vilket kan vara till nytta när vi ska applicera kritisk design på videoproduktion.

2.1 Kritisk teori
För att förstå komplexiteten som omger begreppet kritisk design bör man börja med
att nämna att det är sprunget ur en tradition av sociokulturell kritik som härstammar
från upplysningstiden och formats av tänkare som Nietzsche, Marx och Foucault
(Bardzell & Bardzell, 2013 s.3300). Denna tradition kallas för kritisk teori och har
blivit ett samlingsbegrepp som berör en rad olika akademiska discipliner, bland annat
feminism, sociologi, etnologi, medieteori och film (Bardzell & Bardzell, 2013 s.3300).
Kritisk teori hade en blomstrande period på femtiotalet och fortsatte att bryta ny mark
ända in på 80-talet. I Tyskland bildades “The Frankfurtschool of critical theory” där
man menade att produkterna av massmedia tillsammans med en kultur baserad på
konsumtion verkade politiskt regressivt. En av de ledande aktörerna och forskarna
inom denna skola, Adorno, stärkte denna argumentation genom ett koncept han
kallade för reification (engelska begrepp), vilket refererar till att det sättet som saker
producerats på i samhället, inklusive organisationen kring det, ofta förefaller helt
naturalistiska och därmed inte ifrågasätts (Bardzell et al., 2012).
Ur ideologisk synvinkel som bygger på den Marxistiska traditionen betyder detta att
de dominerande klasserna i samhällshierarkin skapar ett system som presenterar en
illusionistisk verklighetsbild för arbetarklassen vilket gör att de accepterar ett
samhälle som aktivt går emot deras egna intressen. En kultur baserad på
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konsumtion är nyckeln till detta där media och design utgör de huvudsakliga
verktygen som används för att etablera normer och behavioristiska mönster som i
längden verkar för att hålla arbetarklassen i “schack”. Förhoppningen var att kunna
exponera dessa orättvisor genom att använda sig av kritisk teori (How, 2003 s.172).
Den kritiska teorin går att applicera på många områden, design inkluderat, där man
ser kritiskt på hur designen av artefakter förhåller sig till sociala normer och hur det i
sin tur kan påverka sociala föreställningar (Bardzell et al., 2012 s.289).

2.2 Kritisk design
Kritisk design är ett forskningsområde som har använts inom bl.a. MDI som ett sätt
att genom design få både användare och designers att reflektera över sin praktik och
ställa kritiska frågor kring exempelvis vilka normer som reproduceras i design
(Bardzell & Bardzell, 2013 s.3297). Begreppet kritisk design myntades av
designduon Anthony Dunne och Fiona Raby. De beskriver i en bredare definition
begreppet som att kritisk design ämnar få konsumenterna att bli mer kritiska när det
kommer till hur deras vardagliga liv styrs av olika föreställningar, värderingar,
ideologier och behavioristiska mönster som finns införlivade design (2001).
Herbert Simon (1996) propagerar för att design har en essentiell påverkan på
människan, vilket han drar till sin spets när han uttrycker följande:
“The proper study of mankind is the science of design”.
(Simon,1996 s.138)
Med detta menar han att designstudier borde vara ett fundamentalt
forskningsområde för att förstå människan, eftersom vi är så starkt påverkade av en
värld styrd av artefakter. Eftersom design är en sådan stor del i vår vardag är det
också en starkt bidragande faktor till att reproducera och förstärka normer och
beteenden i samhället. I syfte att synliggöra normer menar Bardzell et al. (2012) att
man redan under designandets gång bör verka för att identifiera och ifrågasätta dem,
det är då kritisk design går att använda. Syftet med kritisk design är inte att tillgodose
användarnas behov utan snarare få dem att förstå att behoven är konstruerade av
samhället. På så sätt skapas en större medvetenhet och därmed också en större
valmöjlighet att ta beslut som kan vidga och berika våra vardagliga liv (Bardzell &
Bardzell, 2013). Detta kan ibland uppnås genom design som tvingar användare att
ställas inför beslut som de annars inte skulle behöva ta. Många gånger görs detta
genom design som provocerar vilket kan leda till att användaren uppmärksammar
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vilka normer som hen omges av. Detta är skillnaden från det konventionella sättet att
designa på som eftersträvar att tillgodose trender och fylla (redan konstruerade)
behov.
Den kritiska teorin erbjuder koncept för att förstå och resonera kring normer och hur
de införlivas i artefakter i samhället. Dock säger kritisk teori ingenting om hur man i
praktiken skapar artefakter som i sig själva bryter normer, vilket är kritisk design
huvudsakliga uppgift. Eftersom kritisk design bygger på den kritiska teorin lämnar
dessa skillnader också vissa luckor att fylla och de innehåller den problematik som vi
har fokuserat på, nämligen övergången från ett teoretiskt plan till att skapa praktiska
metoder som går att applicera i designprocesser.

2.2.1 Skillnader mellan kritisk teori och kritisk
design
Bardzell et al. (2012) identifierar vissa essentiella skillnader mellan kritisk design och
kritisk teori. Genom att belysa dessa skillnader kan vi lättare förstå kritisk design,
dess funktioner och utmaningar.
Kritisk teori ger ingen insikt i skapandeprocesser. Kritisk teori är en verbal tradition
som producerar nya teorier, ny kritik och insikter som universellt uttrycks i ord.
Design å andra sidan är förkroppsligat i en tradition av skapande där både processen
och produkten utspelar sig i förhållande till olika material både i traditionell mening
och digitalt (Bardzell et al., 2012).
Kritisk teori tenderar att vara en anti- metod. Kritiska teoretiker förhåller sig skeptiska
mot metoder och anser dem vara irrelevanta, mekaniska och reducerande. Detta för
att teorin bygger på individens fria, rationella och kritiska tänkande vilket skapar en
paradox då metoder kan tolkas som reglerande för det fria tänkandet. Kritiska
designers har ärvt mycket av detta tänk men är ändå relativt eniga om att man bör
diskutera kring ett sätt att göra kritisk design mer applicerbart i praktiken, även om de
är försiktiga med att kalla det för metoder (Bardzell et al., 2012).
Kritisk teori betonar meningar och effekter av kulturella artefakter över deras
skapandeprocess. En designers arbete är redan klart när kritiken vanligtvis
appliceras, processen behandlas inte genom teorin. Kritisk design vill istället verka
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proaktivt och det kritiska förhållningssättet appliceras redan under
skapandeprocessen (Bardzell et al., 2012).
Kritisk teori tenderar att inte fokusera på upphovsmannen till ett arbete som en
individuell kreativ agent. Teorin säger ofta ingenting om de kreativa intentionerna
bakom ett designprojekt. Kritisk design däremot koncentrerar sig på det kreativa
utrymmet i skapandeprocessen och ser det som en plattform för förändring (Bardzell
et al., 2012).

2.3 Värdet av praktiska exempel inom kritisk
design
Dunne & Raby (2013) menar att kritisk design inte ska fungera som en metod utan
snarare som en attityd eller en position man har i designprocessen. De menar att
många redan utövar kritisk design utan att vara medvetna om att termens existens.
De hävdar dock att benämningen kritisk design är användbar för att göra det mer
synligt och lättare att diskutera och debattera kring.
Detta är något som Bardzell och Bardzell (2013 s.3297) problematiserar. De menar
att Dunne och Raby´s (2001) ovilja att benämna det i termer av metoder har gjort att
konkreta förhållningsätt saknas vilket försvårar det för potentiella utövare att ta till sig
utan praktiska riktlinjer. Denna problematik kring förhållningsättet till metoder är
något som många forskare inom området har brottats med och detta kan möjligen
vara ett svar på varför det saknas tydliga praktiska exempel att tillgå. Bardzell et. al.
(2012) har identifierat en existerande brist på empirisk kunskap inom fältet. De
menar att det finns en obalans mellan en växande teoretisk förförståelse som blir allt
större medan den empiriska kunskapen har blivit en sällsynt expertis. Den
fundamentala frågan som forskare inom fältet nu försöker besvara är just hur
designutövare och forskare på bästa sätt ska sammanfoga den teoretiska kunskapen
så att den leder vidare till att gynna den praktiska expertisen. Även Bardzell och
Bardzell (2013) är försiktiga med att kalla det för en metod men vill ändå framhäva
att ett löst ramverk bör finnas för att hjälpa designers att välja mellan olika metoder
som kan nyttjas i specifika designbeslut. De menar att forskare kollektivt bör
undersöka hur man kan bidra med praktiska exempel till detta ramverk och på så sätt
utveckla begreppet i överensstämmelse med hur vi vill se kritisk design användas i
samhället (Bardzell & Bardzell, 2013 s.3297). Denna studie ämnar vara bidragande
genom att utveckla konkreta verktyg som kan användas som praktiska hjälpmedel för
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att lättare kunna applicera kritisk design i en produktions/designprocess. Under
framtagningen av verktygen används de i en videoproduktionsprocess för att ge ett
praktiskt exempel på hur kritisk design kan tillämpas.

2.4 Begrepp och likheter - Kritisk design
och filmteori
I följande kapitel kommer vi att försöka att bryta ner och utkristallisera olika segment
av kritisk design och jämföra dem med filmvetenskapliga exempel. På så sätt kopplar
vi kritisk design till det medium vi kommer att utforska, videoproduktion. Målet med
att välja ut dessa segment är att de ska utgöra en grund för de frågor som kommer
att användas som verktyg under design/produktionsprocessen.

2.4.1 Affirmative design (bekräftande design) och
kritisk design
Dunne och Raby (2001 s.58) skriver om två olika kategorier av design, bekräftande
design och kritisk design. De menar att bekräftande design är design som följer,
återspeglar och förstärker normer inom teknik, kultur, ekonomi och sociala
sammanhang. Majoriteten av all design kan sägas tillhöra detta område. Kritisk
design ser utanför normer och undersöker alternativa sätt att designa på.
Man skulle också kunna dela in film i två liknade kategorier, “classical cinema” och
“counter cinema”.

2.4.2 Classical cinema (Klassisk film) och Counter
cinema (Oppositionsfilm)
Classical cinema (klassisk film) som kan ses som synonymt med Hollywood har
sedan länge varit världsledande och har ett stort inflytande på den västerländska
filmmarknaden (Bordwell, 1985). Större delen av den film vi ser i västvärlden följer
den konventionella narrationen, tekniken och dramaturgin som har sitt ursprung i
Hollywood. Hollywood kan sägas ha strävat efter eskapism, där narrationen och
tekniken har som mål att få publiken att bli uppslukade in i filmens värld (Bordwell,
1985). Ett exempel på hur denna eskapism uppnås är kontinuitetseditering. Detta
innebär att stor vikt läggs vid att göra klippningen så omärkbar som möjligt så att den
inte drar uppmärksamhet till sig utan fokus hos betraktaren ska ligga på narrationen.
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Detta kan göras genom t.ex. eyeline match (matchande blickriktning), shot/reverseshot (bild/motbild) eller match cuts (kontinuitetsklipp) (Smith, 2006).
Counter cinema (oppositionsfilm, egen svensk översättning) är ett brett begrepp men
det som gör den till en sammanhållande skara är deras självdefinierande strävan att
särskilja sig från den klassiska Hollywood normen (Bordwell, 1985 s. 228). Counter
cinema strävar till skillnad från classical cinema efter att bryta mot den eskapistiska
narrationen och tenderar på så sätt till att vara mer reflexiv (att få betraktaren att
reflektera över sin egen existens, roll och position i sammanhanget). Inom counter
cinema kan man finna många likheter med kritisk design. De är båda influerade av
Franfurtskolan och dess kritiska filosofi och använder sig båda av reflexiva “tekniker”
(se t.ex. Bardzell & Bardzell 2013; Thompson & Bordwell; 2002). Ett exempel på
detta inom film är “Verfremdungseffekt” (distansieringseffekt, egen svensk
översättning) som har sitt ursprung ur Brechtianska teorier och användes flitigt under
den franska nya vågen, då framförallt av Jean-Luc Godard i filmer som Breathless
(1960) och Tout va bien (1972). Verfremdungseffekt innebär att man genom olika
tekniker får betraktaren att bli medveten om att filmen är artificiell istället för att
uppfatta den som en verklighet (realism). Genom att göra detta blir det möjligt att se
andra verkligheter och samtidigt se oss själva i ett sammanhang utanför status quo
genom historiska och kulturella perspektiv och på så vis reflektera över normer i
verkligheten och möjligheter till förändring (Halsall et. al., 2012 s. 65; Thompson &
Bordwell, 2002 s.562).

2.4.3 Kritiska klipptekniker i videoproduktion
Exempel på en teknik som Godard använde för att uppnå Verfremdungseffekt var
jump cuts. Jump cuts kan ses som en direkt motpol mot kontinuitetseditering
(Bordwell, 1985). Detta görs genom att klippa mellan scener som liknar varandra
mycket men som skiljer sig markant i bildvinkel och placering av motivet. Denna så
kallade elliptiska klippteknik gör att man som betraktare blir medveten om klippet
eftersom det bryter mot många av de tekniker vi är vana vid från
kontinuitetsediteringen. Ett exempel är den så kallade 30-graders regeln, d.v.s.
bildutsnittet bör variera minst 30 grader från det förra klippet, som används för att
klippningen ska vara så logisk som möjligt (Thompson & Bordwell, 2002 s.131, 440,
441,447,518). Vi blir alltså mer uppmärksamma på tekniken som har skapat filmen
genom den här sortens klippteknik. Innan Godard var normen att undvika denna typ
av abrupta klippning då man ansåg att det skulle finnas en kontinuitet kopplad till tid.
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Godard bröt mot denna norm och öppnade på så sätt upp för nya metoder att visuellt
framställa en berättelse. Detta har senare kommit att användas i flera filmer såsom
Snatch (2000) av Guy Ritchie och Run Lola Run (1998) av Tom Tykwer. Jump cuts
har också använts som teknik för politiska syften så som i Sergei Eisenstein's
The Battleship Potemkin(1925) för att även här göra betraktaren mer medveten om
filmens konstruerade natur och på så sätt få denne att bli mer uppmärksam på
filmens politiska budskap än dramat och det narrativa skildrandet (Thompson &
Bordwell, 2002). En metod som liknar Verfremdungseffekt går att finna inom kritisk
design och går under benämningen “defamiliarization”.

2.4.4 Defamiliarization (Främmandegörande)
Enligt konstruktivismen som är en del i kritisk teori finns det ingen enhetlig bild av
omvärlden som kan appliceras på alla människor. Varje människa konstruerar en
individuell bild av verkligheten och bygger detta på erfarenheter, kunskaper och
normer. Ur kritisk design-synpunkt kan detta relateras till Taylor (2011) som menar
att man bör värdera vilka normativa skillnader som finns geografiskt och kulturellt.
Begreppet “defamiliarization” (Bell et al., 2005) kan ses som ett verktyg genom vilket
man kan använda kulturella och historiska skillnader för att distansera sig från
normer i ens egen kultur.
Bell et al. (2005) menar att begreppet defamiliarization kan ses som ett alternativt
sätt att se på saker som har fått en automatiserad perception hos människor i
samhället. Genom att göra välbekanta saker främmande kan man öppna upp ett
utrymme för att reflektera över dess design. Ett exempel på detta kan vara hur vi ser
på något så självklart som hygienartiklar (se figur 1). Varför ser rakhyvlar så olika ut
beroende på om de är för män eller kvinnor. Funktionen är den samma, att rakhyveln
ska användas för rakning.
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Figur 1. Bilden är taget ur Ehrnberger (2006 s.32) som problematiserar och diskuterar hur olika
vardagliga artiklar är utformade utifrån genus.

Med andra ord kan vi se på saker som vi tar för givna i ett nytt ljus, och på så sätt
också reflektera över varför de är utformade som de är och vad det införlivar för
tankar och beteenden. Genom att använda defamiliarization redan under
designprocessen kan designern främmandegöra och hålla en mer reflekterande
inställning till artefakten redan innan den är färdigställd (Bell et al., 2005). På detta
sett kan man verka proaktivt genom att belysa och ta ställning till införlivade normer i
ett tidigt skede. Bell et al. (2005) menar att ett sätt att göra detta på är att använda
fiktiva användare, exempelvis en “marsmänniska” och på så vis försöka föreställa sig
ett scenario utifrån dennes perspektiv. Ett annat tillvägagångsätt för att
främmandegöra nutida normer inom teknik skulle kunna vara att titta på hur tekniska
normer inom film har sett ut historiskt och på så vis skapa sig en förståelse för vad
som har förändrats och hur det har blivit som det är. Genom att studera användarnas
inställning gentemot teknik med hjälp av historiska och etnografiska perspektiv kan
man upptäcka att det finns eller har funnits andra synsätt på det som vi idag tar för
givet. Detta sätt att tillförskaffa nya perspektiv som leder till att skapa en större
medvetenhet kan även göras på ett mer radikalt plan, genom att använda sig utav
provokation.

2.4.5 Provokation
Kritisk design har under det senaste årtiondet mycket tack vare forskning från Royal
Collage of Art, skapat sig en nisch som till stor del utgörs av att bygga provokativa
koncept för att undersöka teknologi och människors vardagliga interaktion med
denna (Taylor et al., 2007). Till skillnad från produktorienterad design (även kallat
bekräftande design av exempelvis Dunne & Raby, 2001 s.58) riktat mot att uppnå
reella resultat på marknaden ämnar kritisk design genom t.ex. provokation att ställa
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frågor, skapa reflektion kring design och på så sätt öppna upp för alternativa framtida
riktningar. Resultatet utgörs inte endast av en fysisk produkt utan också ett sätt att
tänka kring design och dess plats som ett konceptuellt uttryck (Taylor et al., 2007
s.79-98). Detta kan liknas vid det som Jensen och Lenskjold (2004) benämner som
social friktion vilket kan uppstå när folk väljer att utmana de existerande normerna.
De menar att det är viktigt att social friktion inte uppfattas som ett negativt koncept
utan istället något som binder samman det konstanta behovet av social förändring.
Några exempel på provokation inom design och designforskning skulle kunna vara
“ Huggable Atomic Mushroom” av Dunne och Raby (se Figur 2), stolen är designad
för att uppmärksamma irrationella men viktiga behov, i detta fall en rädsla för en total
kärnvapenkatastrof. Bänken “S(h)it on it” av Richard Hutten (2013) (se Figur 3) är
formad som en svastika och designad för att markera en antifascistisk ståndpunkt,
människorna sitter i denna konstellation med ryggarna mot varandra.

Figur 2. Exempel på positiv provokation: “ Huggable Atomic Mushroom”, white mohair chair (Dunne,
Raby and Anastassiades, 2010, hämtad från (http://www.dunneandraby.co.uk/content/books/66/0)

Figur 3. Exempel på provokation. Den tyska designern Richard Hutten´s “S(h)it on it”
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Grundarna till begreppet kritisk design, Dunne och Rabys arbete karaktäriseras
starkt av provokation och de har också uttalat sig om hur det “bör” användas inom
kritisk design för att ge effekt: “ A slight strangeness is the key - to weird and they
are instantly dismissed, not strange enough and they’re absorbed into everyday
reality” (Dunne & Raby; 2001 s.63). Med detta menar de att kritiskt design bör
användas och uttryckas på ett visst sätt - lätt avvikande, men nämner inga specifika
detaljer.
Bardzell et al. (2012) är kritiska mot Dunne och Raby då de menar att de inte är
tillräckligt konkreta i flera avseenden, dock är de eniga om att kritisk design har som
uppgift att provocera och på så sätt stimulera till samtal som leder till att överskrida
normer som i vissa fall både användare och designers har en begränsad kunskap
om. I dessa normer ligger också en hel del värderingar som styr våra val, både hos
designers och användare, vilket vi valt att behandla i nästa kapitel.

2.4.6 Value sensitive design (Värdebaserad
design)
För att förklara vad värdebaserad design är, bör man först klargöra vad som menas
med värden i detta sammanhang. Värden kan betyda många olika saker, t.ex. priset
på en produkt, men i det här fallet syftar det på den bredare kontexten där värden
refererar till det som är viktigt i livet för en människa eller en grupp. Detta kan vara
värdegrunder som etik, estetik, skyldigheter, rättigheter, sanning och dygd (Frankena,
1972 s. 229). Det som är viktigt att påpeka i detta sammanhang är att värden bör
avskiljas från fakta, det vill säga det som “är” behöver nödvändigtvis inte vara
desamma som det som “önskas”. Friedman et al. (2006) förklarar detta närmare man inte kan utröna vad människor värderar i ett samhälle genom att empiriskt titta
på hur det ser ut i rådande uppbyggnad, utan man bör gå djupare och se till
människornas verkliga intressen och önskemål. Ett exempel på detta kan vara den
ökade strävan i västvärlden efter produktivitet och effektivitet. Detta återspeglas
tydligt om vi ser till den tekniska utvecklingen i samhället som följer i ett allt mer
eskalerande tempo, när tekniken blir snabbare blir det möjligt för människor att vara
mer effektiva. Men frågan är om folket egentligen värderar detta som
eftersträvansvärt eller om är det rådande samhällets villkor som skapat dessa
värderingar.
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Value sensitive design (Värdebaserad design) kan användas som ett verktyg för att
ta reda på vilka verkliga värden som finns hos människor och hur man kan ta hänsyn
till dessa värden under designprocessen. Friedman et al. (2006) har skapat denna
metod som bygger på en tredelad metodologi; konceptuellt, empiriskt och tekniskt
undersökande. Konceptuellt undersökande bygger på att man identifierar
fundamentala värden, om de finns värdekonflikter mellan olika intressenter och hur
man kan föra en diskussion om dessa. Ett exempel på värdekonflikter inom film
skulle kunna vara ökningen av avancerad teknik för specialeffekter och 3D (tre
dimensionell) produktion som kräver stora produktionsbudgetar. Detta gör att priset
på biobiljetter blir ökar (Kennedy, 2013). Vad värderas högst? Diskrimineras de som
inte har råd? Hur högt värderas kultur jämfört med pengar? Dessa är frågor som kan
analyseras i denna fas. För att få en djupare inblick i hur människor tänker och
agerar kring designen och värdekonflikter används ett empiriskt undersökande.
Genom det sista steget, teknisk undersökande, tittar man sedan på teknikens
möjlighet eller begränsning att påverka dessa värden.
Perspektivet som värdebaserad design bidrar med är tänkt att fungera som ett
komplement till kritisk design som ofta inte tar hänsyn till att bemöta människors viljor
eller värderingar utan snarare att introducera dem till nya alternativa sätt att se på
samhället och design (Sengers et al., 2005). Det är då som djupare reflektioner kring
vilka värden som finns, medvetna eller omedvetna, blir viktiga i designprocessen. Till
skillnad från Friedman et al. (2006) som går in mer specifikt på vissa värden vill vi
framhäva reflektionen som en viktig faktor i sig själv för att titta på vilka värden som
berörs av våra designbeslut.

2.5 Reflektion kring teoretiska
utgångspunkter
Vi har i processen undersökt och läst på om både filmteori, kritisk teori och kritisk
design. Defamiliarization och provokation är två perspektiv som behandlas
genomgående i den litteratur vi läst om kritisk design. Vi kunde tidigt identifiera
likheter mellan dessa och begrepp ur filmteori och då speciellt mellan
Verfremdungseffekt och defamiliarisation då de båda utgår ifrån tekniker som går ut
på att förfrämmadegöra och på så sätt visa på andra verkligheter för
betraktaren/användaren (se Bell et al., 2005; Taylor, 2011; Thompson & Bordwell,
2002; Bordwell, 1985). Till stor del kan vi också se att counter cinema precis som
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kritisk design strävar efter att provocera publiken eller användarna genom olika
uttryck (se Bardzell et al., 2012; Taylor et al., 2007; Dunne & Raby, 2001; Thompson
& Bordwell, 2002). Counter cinema har funnits betydligt längre än kritisk design vilket
medför att det finns fler exempel och en utvecklingskurva som kan studeras. I många
fall har det som tidigare setts som kontroversiellt inom counter cinema senare
anammats av filmskapare också inom den kommersiella hollywoodscenen (Bordwell,
1985). Detta mönster visar på att det som vid en viss tidpunkt uppfattas som
kontroversiella tekniker senare kan komma att tillhöra normen. Med detta i åtanke är
det inte otänkbart att en ökad implementering utav kritisk design i framtiden skulle
kunna få liknande konsekvenser.
Eftersom vi med denna studie vill utveckla verktyg som ska gå att applicera under en
designprocess för att behandla olika beslut blev det klart för oss att påföljderna av
olika beslut spelar en avgörande roll i beslutstagandet. De två ovannämnda
perspektiven, defamiliarization och provokation, behandlar inte detta. Därför kände vi
att värdebaserad design var en nödvändig komplettering för att skapa en så
fullständig verktygslåda som möjligt.
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3. Metod
Vi står inför två huvudsakliga utmaningar i vår forskning; att försöka använda kritisk
design i praktiken genom att förvandla de teoretiska perspektiven till praktiska
verktyg och applicera det på ett specifikt område, videoproduktion. Vi kommer att ta
fram frågor som bygger på begrepp tagna ur kritisk design (se kapitel 2, Teori) och
som används för att applicera, utvärdera och problematisera designbeslut inom
produktionsprocessen av video. Frågorna kommer att utgöra en verktygslåda som vi
själva kommer att testa genom att skapa en musikvideo och i själva designprocessen
försöka att implementera dessa verktyg. Vi kommer sedan analysera och diskutera
verktygen och hur man kan arbeta med kritisk design i en design- och
produktionsprocess. Genom att föra samman kritiska designperspektiv och
videoproduktion skapar vi möjligheter att testa teorins applicerbarhet i praktiken och
samtidigt skapa riktlinjer för fortsatt forskning inom detta fält. Den metod vi har valt
att förhålla oss till i studien är en designorienterad forskningsmetod (Fällman, 2008).

3.1 Designorienterad forskning
Det finns en tendens inom MDI att röra sig från traditionell forskning, vilken ämnar att
beskriva och förstå, till en mer proaktiv forskning som verkar för att aktivt förändra en
forskningsagenda eller metodologi. Designorienterad forskning är en metod som hör
till den senare delen. Här skaffar man sig kunskap genom att involvera
designaktiviteter i forskningsprocessen. Man kan uttrycka det som att forskningen
utgör det huvudsakliga fältet och designen är medlet genom vilket man förvärvar ny
kunskap (Fällman, 2008). Zimmerman et. al. (2007) menar att en designorienterad
metod kan vara lämplig för vissa undersökningar. Men för att metoden ska hålla en
vetenskaplig nivå föreslår forskarna fyra kriterier som man bör sträva mot i
processen:
Process: Forskare bör redovisa designprocessen så noggrant som möjligt för att
andra ska kunna reproducera den, dock behöver en upprepad process inte leda till
samma resultat.
Uppfinning: Forskare bör visa att de har tillfört något nytt jämfört med tidigare
forskning. De bör genomföra en utförlig litteraturstudie och integrera befintlig
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kunskap från olika områden på ett nytt sätt för att titta på en specifik situation. De bör
även förklara varför det egna arbetet bidrar till utveckling inom området.
Relevans: Traditionella forskningsmetoder fokuserar på validitet, d.v.s. att man ska
kunna upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat. Zimmerman et.
al. (2007) propagerar för att riktmärket för designorienterad forskning istället bör vara
relevans - att forskare har en förklaring till vad som är det önskade målet med det
nya som de har tillfört till designprocessen och motivera varför det är relevant för
andra forskare att ta hänsyn till detta.
Möjlighet till vidareutveckling: Andra forskare bör kunna bygga vidare på den nya
kunskap som har tillförts i designprocessen. Antingen genom att applicera den på ett
annat projekt eller genom att studera artefakten som designprocessen ledde till.
Det finns modeller av designorienterad forskning som förespråkar ett observerande
tillvägagångssätt när man studerar designen (Cross, 1999), och andra som
förespråkar att forskaren medverkar som del i designprocessen (Fällman, 2008).
Fällman argumenterar för sin modell på följande sätt:
...“we believe that allowing first-person perspectives to enter design research has the
potential to provide findings unattainable with only an outside perspective, and thus
add significantly to the overall quality and the relevance of design research.”
(Fällman, 2008, s.17)
Vi har valt att använda den senare, d.v.s. den modell som Fällman förespråkar, och
tolkat den som en metod för vår studie. Nedan förklarar vi Fällmans modell mer
ingående och motiverar valet av denna metod, samt hur vi har valt att tolka den som
metodologisk utgångspunkt för vår studie.

3.2 Fällmans triangel
Daniel Fällmans (2008) The Interaction Design Research; Triangle of Design
Practice är den modell som vi har förhållit oss till som metodologisk utgångspunkt för
vår studie. Denna tvådimensionella triangel (se figur 4.) beskriver tre olika områden
som kan ses som extremer inom designorienterad forskning. Dessa kan i vissa fall
likna varandra men skiljer sig fundamentalt genom olika perspektiv och tradition. De
tre olika områden som Fällman diskuterar är designpraktik, designexploration och
designstudier. Vad dessa olika delar representerar och innefattar kommer vi att
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diskutera närmare i följande underkapitel. Därefter kommer vi att presentera hur vi
valt att tolka och förhålla oss till dessa i vår studie.

Figur 4. Visualisering av triangeln ur Fällmans modell för interaktionsdesign-forskning.

3.2.1 Designpraktik
Fällman (2008) uppmuntrar forskaren att inte vara en utomstående observatör utan
att ta del av designprocessen och anta rollen som designer. Genom att själv vara
aktiv i processen av att forma och skapa något nytt får forskaren tillgång till
information som annars inte är tillgänglig från ett betraktande perspektiv. Han
betonar att det är viktigt att forskaren vidhåller en frågeställning alternativt utvecklar
en under tiden som denne är aktiv i designprocessen. Frågeställningen kan i sin tur
variera i ett brett spektra och innehålla allt från reflekterande frågor, exempelvis hur
en artefakt fungerar i ett visst sammanhang, till proaktiva frågor t.ex. något som är
kopplat till en specifik forskningsagenda eller metodologi och aktivt försöker förändra
dessa under designprocessen.

3.2.2 Designexploration
Detta område liknar det designpraktiken erbjuder på så vis att det också kan verka
proaktivt då forskaren är involverad i framtagningsprocessen av en ny produkt eller
service. Skillnaderna ligger primärt i perspektivet kring hur forskaren ser på
framtagningsprocessen av artefakten. Frågan som forskaren kontinuerligt under
processen bör ställa sig inom detta område är: What if? (Tänk om?). På så sätt
strävar man efter att undersöka möjligheter som ligger utanför de rådande
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paradigmerna. Typiskt för designexploration är att det kan verka experimentellt,
provokativt och överbryggande mellan olika fält. Det är inte ovanligt att en typisk
klient för denna metod är forskarens egen agenda och att den används i projekt som
är initierade av forskarna själva.

3.2.3 Designstudier
Designstudier beskrivs som det område i triangeln som har mest gemensamt med
traditionell akademisk forskning. Genom att forskaren engagerar sig i analytiskt
arbete bidrar denne till pågående diskussioner inom akademiska discipliner så som
utvecklingen av metodologier, teorier, historia och filosofi inom design. Här finns
också utrymme för att korsa olika discipliner och samarbeta med forskare från andra
fält till exempel psykologer och samhällsvetare. Likt alla designdiscipliner vilar
designstudier på människor, processer och artefakter. Inom detta område
koncentrerar man sig därför på att studera; hur designers arbetar, tänker och
bedriver olika design aktiviteter. I detta ingår också studier av metoder och processer
som de använder. Till skillnad från designpraktik strävar detta område efter det
generella snarare än det specifika, det ämnar beskriva och förstå snarare att skapa
och förändra och på dessa grunder kan designstudier ofta uppfattas som mer
distanserande till karaktären än involverande. Man ska säga att området också
avviker från de två andra på det sättet att det generellt strävar efter att forma en
växande helhet av kunskap (Fällman, 2008).

3.2.4 Rörelse mellan områdena
Att kombinera och röra sig emellan de tre områdena i triangeln menar Fällman
(2008) är det bästa sättet att få fram givande och intressanta forskningsresultat. När
detta görs belyses forskningsfrågan i olika perspektiv som ibland kan skilja sig åt
vilket skapar oväntade resultat och kan leda till nya upptäckter. Fällman menar även
att rörelsen mellan dem inte nödvändigtvis behöver ske i en given ordning utan med
fördel kan ske genom en iterativ process där man rör sig fritt mellan de olika
områdena i triangeln och inom designforskning. Detta tillvägagångssätt kan
benämnas som triangulering och används ofta inom samhällsvetenskapen. Det
beskriver att två eller flera metoder används för att analysera och stärka resultat
(Jick, 1979).
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3.3 Designorienterad forskningsmetod i ett
videoproduktionsprojekt
Som en metod för utförandet av vår studie har vi använt och tolkat Fällmans (2008)
triangel på följande sätt:
Vi tog avstamp i det område som Fällman kallar designstudier, där det uppmuntras
att skaffa sig generell kunskap om olika discipliner samt kunna jämföra dem. Här
fokuserade vi på att bygga en tillräckligt omfattande kunskapsbas inom kritisk design
och filmteori för att kunna gå vidare med vår studie (se figur 5, steg 1). När vi
fördjupat oss i teorierna och tillhörande metodologier inom området skapade vi tre
konkreta “verktyg” utifrån tre metoder ur kritisk design som vi fann speciellt
användbara; defamilirization, provokation och värdebaserad design (se figur 5, steg
2). Dessa verktyg formulerade vi till frågor och uppmaningar som vi senare skulle
kunna använda i produktionen. Fällman (2008) menar att man kan korsa olika
discipliner för att få en större inblick i forskningsområdet och här hade vi stor hjälp av
filmteorier (se t.ex. Bordwell, 1985; Thompson & Bordwell, 2002). Genom dessa
kunde vi bekanta oss med kritisk design inom filmmediet och på så vis komma
närmare vårt mål, att hitta ett sätt att applicera kritisk design på digital
videoproduktion.
Nästa steg var att börja planera för vårt musikvideoprojekt, vilket vi i Fällmans
triangel valt att tolka som området designpraktik, då vi klev in i rollen som designers
för att genomföra ett praktiskt projekt (se figur 5, steg 3). Fällman (2008) menar att
man genom att anta rollen som designer i en produktion kommer i kontakt med
diverse aktörer och problemställningar på ett sätt som ger tillgång till kunskap som
annars är oåtkomlig för en utomstående forskare i traditionell mening.
När vi testade våra verktyg (se figur 5, steg 4) skapades en förståelse för faktorer
runt om och hur de indirekt påverkade arbetet med designen och därmed
användandet av verktygen.
I analys och resultatdelen presenterar och utvärderar vi hur användandet av våra
verktyg fungerade och hur de var utformade. I detta skede har två områden i
Fällmans triangel berörts, designexploration och designstudier, vilket vi har tolkat på
följande vis: Vi redogör för det kritiska synsätt som verktygen medförde och hur de
påverkade vårt projekt i hänseende till vilka beslut som togs och vilka ändringar som
gjordes (se figur 5, steg 5). Detta kan liknas vid det område som Fällman kallar
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designexploration. Han menar att detta område syftar till att se utanför rådande
paradigmer och se nya möjligheter genom att ifrågasätta dem. När vi sedan
analyserade verktygens utformning rörde vi oss återigen mot det område som
Fällman kallar för designstudier (se figur 5, steg 6). I detta steg diskuterade och
redogjorde vi för de övergripande slutsatser vi kommit fram till, hur verktygen
fungerade för att applicera kritisk design i praktiken utifrån de teorier de är baserade
på. Här reviderades även våra verktyg till en slutgiltig version efter de erfarenheter vi
fått genom processen. Inom detta område menar Fällman (2008) att det är brukligt
att anta ett analyserande förhållningssätt som bidrar till att föra den vetenskapliga
diskussionen inom disciplinen vidare på ett mer generellt plan.

Figur 5. Förklaring av vår process och hur vi navigerat oss fram genom att tolka Fällmans triangel.

Som tidigare nämnt menar Fällman (2008) att det är den fria rörelsen mellan
områdena som gör denna metod unik och som kan skapa intressanta
forskningsresultat. Fällman (2008) skriver att han under egna forskningsprojekt ofta
arbetar iterativt, eller i “loops” som han kallar det. Genom att röra sig fram och
tillbaka mellan två eller alla tre områdena föder de varandra med nya insikter och
perspektiv. Detta sätt att arbeta på är något vi har tagit efter. Vi har rört oss i en cirkel
runt triangelns tre områden och återvänt till vår startpunkt för att revidera våra
verktyg med de nya insikter vi fått under processens gång.

26

3.4 Självbiografisk design
Att som vi, vara forskande och studerande praktiker och utveckla verktyg som
utvärderas genom att vi själva använder dem, är ett ifrågasatt tillvägagångssätt inom
MDI. Det är dock inget nytt, i åratal har forskare, utvecklare och designers själva
använt sina egendesignade system för att testa och utvärdera koncept, lära sig om
användningen samt upptäcka fel och bygga vidare på dessa system (Neustaedter &
Sengers, 2012 a). Neustaedter och Sengers (2012 b) kallar denna typ av metod för
självbiografisk design. De menar att många forskare med dem ser ett stort värde i
denna metod och har funnit många nya lärdomar genom den. Men många drar sig
ändå för att redovisa den som en metod i vetenskapliga publikationer. Neustaedter
och Sengers (2012 a) har undersökt självbiografisk design och menar att den kan
bidra med en detaljerad, nyanserad och empirisk förståelse i forskningen. Exempel
på fördelar som de pekar på är att man i ett tidigt skede kan se stora saker i
utformningen, fel eller möjligheter. Man kan också se detaljer som inte skulle
upptäckas genom användar-fokuserade undersökningar eftersom de då hade
uppfattats som obetydliga. De menar även att den forskande designern ofta känner
större ansvar för att de känner att de har en personlig påverkan på designen.
Neustaedter och Sengers (2012 a) menar därför att det är synd att många forskare
inom MDI har en sådan skeptisk inställning till denna metod och att de går miste om
en möjlighet. De förstår dock skepticismen på många plan. De håller med om att det
finns en risk för bias och menar att om man ska använda metoden bör man ha en
försiktig och kritisk inställning till sin egen arbetsprocess för att bibehålla
objektiviteten. De menar också med att undersökningen inte är lämplig i alla fall.
Eftersom den inte passar för att generalisera hur designen passar för en större grupp
är den mer passande i ett inledande steg för att på ett tidseffektivt sätt se vad som
fungerar eller inte. För att i ett senare skede se om designen fungerar för andra, kan
det vara bra att utföra bredare studier och komplettera med andra metoder.
Då kandidatuppsatsens omfattning är begränsad och vi ämnar att göra en
metodutvecklande ansats inom ett relativt outvecklat och komplext område så kan vi
se stora fördelar med att använda ett självbiografiskt förhållningssätt. Denna metod
är som Neustaedter och Sengers (2012 a) nämner ett mycket tidseffektivt sätt att
undersöka hur vår metod fungerar, vilka brister och möjligheter den har. Vi tror att
den har lätt till fler insikter och tagit oss längre i utvecklingen av våra verktyg än
många andra mer traditionella användarfokuserade metoder skulle ha gjort. Det må
vara mer generaliserbara men innehåller fler tidskrävande faktorer som måste tas

27

hänsyn till såsom hantering av respondenter och sammanställning av stora mängder
data vilket måste tas i betraktelse. Denna uppsats kan ses som ett inledande steg i
utvecklingen av våra verktyg och förhoppningen är att framtida studier ska kunna
undersöka och förbättra dessa verktygs funktion ytterligare.

3.5 Utvecklandet av verktyg för att arbeta
med kritisk design

Figur 6. De olika goggles som vi använt oss av i designprocessen. Goggle 1. Defamiliarization, Google
2. Provocation, Goggle 3. Evaluation

Vi tog fram tre olika frågeställningar som alla representerar olika sätt att arbeta med
kritisk design på under en design/produktionsprocess i enlighet med den
designorienterade forskningsmetoden som vi beskriver ovan. Varje frågeställning är
baserad på en av de tidigare nämnda metoderna ur kritisk design (se kapitel 2,
Teori); defamilirization (se Bell et al., 2005; Taylor, 2011), provocation (se Taylor et
al., 2007; Dunne & Raby, 2001; Bardzell et al., 2012) och evaluation (värdebaserad
design)(se Friedman et al., (2006); Sengers et al., 2005). Frågeställningarna
kopplades till var sitt par fysiska glasögon som vi valde att benämna som olika
goggles (se Figur 6). Vi valde att ta fram fysiska representationer för att ytterligare
förstärka känslan av att byta perspektiv. Förhoppningen är också att de ska fungera
som en ständigt närvarande påminnelse om de olika frågeställningarna och
därigenom locka till användning under produktionsprocessen. Detta sätt att använda
fysiska föremål för att tänka ur andra perspektiv är inget nytt (se Löwgren &
Stolterman, 2001). Edward de Bono (1993) skapade en metod som han kallade “de
sex tänkarmössorna”. Metoden består av sex olika perspektiv i form av sex
olikfärgade mössor. Mössorna kan användas av deltagarna i designmöten för att
göra kommunikationen tydligare och underlätta för samarbete och undvika oenighet
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(se även Löwgren & Stolterman, 2001). Exempelvis kan alla i gruppen ta på sig den
svarta mössan vars perspektiv står för att utvärdera riskerna med ett beslut och
sedan byta till den gröna som står för att hitta nya möjligheter. De tre goggles som vi
tagit fram i vår studie kan användas på likande sätt. De olika googles och de
perspektiv som de innefattar kommer att presenteras som en del av vårt resultat i
kapitel 4, Resultat och analys. Vi ser de olika goggles som representanter för tre
olika perspektiv vilka kan användas antingen var för sig men också som en
trestegsprocess.

3.6 Design- och produktionsprojektet – en
musikvideoproduktion
Fällman (2004) menar att man i designstudier betraktar vad man genom forskning
kommit fram till som sant, med andra ord vad som borde vara sant enligt kvalitativa
eller kvantitativa resultat, och att man genom designpraktiken får tillgång till
perspektiv som kompletterar detta genom att visa på hur det fungerar i verkligheten.
För att skapa ett projekt där vi kan testa hur våra goggles fungerar i praktiken har vi
producerat en musikvideo där vi själva har skrivit manus, regisserat, editerat och
klippt materialet. Musikvideogenrens kortare format är något som passade oss i
relation till den tidsram som var tillägnad uppsatsen. Musikvideon var ett skarpt
projekt till en nysläppt och nyproducerad låt av bandet Caseros. Caseros gav oss
relativt fria tyglar att skapa en video till låten Aina bonita (2013) som kan beskrivas
som en spansk elektrolåt med 80-tals influenser. Deras öppna inställning till att vi fick
bestämma hur videon skulle se ut gav oss troligen större frihet i att använda våra
verktyg för att applicera kritisk design i processen. Fällman (2008) uppmuntrar
forskarens deltagande i designprocessen, inte som observatör utan som en
medverkande aktör. Han menar att när designforskaren blir involverad i processen
av att sätta ihop och forma något nytt skapas också en förståelse utanför den
teoretiska agendan om hur saker fungerar i arbetet med design. Till skillnad från att
observera kommer forskaren nu i direkt kontakt med alla de aktörer och
problemställningar som finns i ett projekt och måste själv ta i beaktning hur dessa
ska hanteras. Detta är viktigt för att skapa en förståelse för faktorer runt om som
indirekt påverkar designen, information som ofta förblir oåtkomlig genom traditionella
forskningsmetoder. Det är också viktigt för att det skapar förutsättningar för hur man
kritiskt kan se på designprocesser och på så sätt också utveckla dessa. Vi har
genom att vara medverkande aktörer i vårt projekt stött på många nya faktorer som
vi inte hade räknat med och som vi troligen aldrig framträtt om vi endast förhållit oss
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till området designstudier. Hinder eller ändringar i planerings- och
produktionsprocessen är faktorer som starkt har påverkat både metodutvecklingen
och vårt designprojekt.
Fällman (2008) menar att när man som forskare befinner sig i designprocessen bör
ha en frågeställning som man reflekterar kring under arbetet. Vår huvudsakliga
frågeställning under arbetets gång har varit: Hur fungerar de verktyg (goggles) som
vi tagit fram för att applicera kritisk design på videoproduktion? Genom att använda
våra goggles i vår produktionsprocess har vi försökt att ta reda på detta och även att
belysa syftet och frågeställningarna som den här studien tar avstamp i.

3.7 Tillvägagångsätt
I vår studie valde vi att testa våra goggles på följande steg i produktionsprocessen;
storyboard, filmning och postproduktion. Vi utvärderade och analyserade våra
goggles och tillhörande frågor och perspektiv som de vardera goggle
representerade under processen. Vi analyserade även hur goggles skulle kunna
revideras och förbättras under processens gång. Genom att arbeta aktivt med detta
kom vi också fram till olika förändringar som skulle kunna förbättra goggles i
applicerandet av kritisk design i en design- och produktionsprocess. Dessa
förändringar kommer att presenteras i kapitel 4.3, Diskussion av analys. Det första
steget i produktionsprocessen där vi arbetade med våra goggles var vid
framtagandet av ett storyboard (se figur 6). Storyboarden användes som underlag i
ett första steg i utvärderingen av våra goggles. Under inspelningsprocessen var
intentionen att använda våra goggles vid olika nedslag och tillfällen som ansågs
lämpliga för att ta beslut på plats (se figur 6). Detta är den del i produktionsprocessen
som vi benämner som filmningen. I postproduktionen fungerade gogglesen som ett
verktyg vid klippningsbeslut och vid omvärdering av tidigare tänkta klippningsbeslut
från storyboarden (se figur 6).

Figur 6. Användning av goggles i de olika produktionsmomenten: storyboarding, filmning och
postproduktion.

30

Vid de olika momenten i produktionsprocessen gjorde vi så att vi tog fram goggles
och ställde de frågor som vi tagit fram. Därefter skrev vi ner och dokumenterade var i
processen detta skedde och hur vi utvärderade frågorna. Detta kommer att redovisas
och utvecklas ytterligare i kapitel 4, Resultat och analys.
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4. Resultat och analys
I det här kapitlet kommer vi inledningsvis att presentera den första version som togs
fram av våra goggles och vilka teorier ur kritisk design de är baserade på. Vidare
redovisar vi resultatet av hur användandet av dem gick och vilka designbeslut som
de berörde under de olika stegen i produktionsprocessen; storyboard, filmning och
postproduktion. I samband med att vi redovisar dessa resultat gör vi en djupare
analys av verktygen och deras funktionalitet samt deras koppling till underliggande
teorier ur kritisk design. Som en avslutande del diskuteras övergripande slutsatser
som dragits under arbetet och verktygen revideras och finslipas utifrån de upptäckter
vi gjort.

4.1 Goggles
Nedan presenterar vi de tre goggles som vi tog fram. De har var sin fråga och en
beskrivning av hur de är kopplade till teorier från kritisk design och vad målet med
användningen är.

4.1.1 Goggle 1. Defamiliarization
(Främmandegörande)

Figur 7. Defamiliarization-goggles

Dessa googles bygger på begreppet Defamiliarization. Bell et al.(2005) menar att
begreppet defamiliarization kan ses som ett alternativt sätt att se på saker som har
fått en automatiserad perception hos människor i samhället. Genom att göra
välbekanta saker främmande kan man öppna upp ett utrymme för att reflektera över
dess design. Tanken är att dessa goggles och dess tillhörande fråga ska hjälpa
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designern att föreställa sig alternativa miljöer och scenarier för att skapa en distans
till hens egna beslut och resonera mer objektivt kring dem i designprocessen. Målet
är att försöka identifiera vad som skulle kunna vara naturalistiskt för en själv, d.v.s.
när kulturella fenomen har blivit så pass integrerade i ens sätt att tänka så att de
uppfattas som självklara (Bell et al., 2005). På så vis kan designern vidga förmågan
att reflektera och problematisera kring detta i designprocessen. Forskarna menar att
det kräver en viss känsla för noggrannhet och att se att detaljer och om man lyckas
kan det fungera som ett användbart verktyg för att generera nya idéer och
förhållningssätt. Frågan som är kopplad till dessa goggles är utformad så att när man
applicerar dem på specifika designbeslut ska de få en att börja reflektera över vilka
grunder man har tagit specifika beslut på:
Fråga:
- Varför gör du som du gör, vilka är omständigheterna som ditt beslut vilar på?

4.1.2 Goggle 2. Provocation (Provokation)

Figur 8. Provocation-goggles

Lyckas man att upptäcka delar i processen som verkar ha uppkommit genom
automatiserad perception kan man börja problematisera detta och har möjligheten att
förändra. Provokation uppmanar till att väcka frågor, skapa reflektion kring design
och på så sätt öppna upp för alternativa framtida riktningar. Resultatet utgörs inte
endast av en fysisk produkt utan också ett sätt att tänka kring design och dess plats
som ett konceptuellt uttryck (Taylor et al., 2007 s.79-98). Genom att använda sig av
provokation som utgångspunkt förutsätter det någon typ av förändring. All förändring
behöver nödvändigtvis inte vara provocerande, men eftersom det är ytterligheter kan
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det vara en användbar utgångspunkt i detta fall. Genom att tänka på ytterligheter
eller det som man uppfattar som provocerande skapas också en uppfattning av hur
långt spannet av det vi uppfattar som normalt sträcker sig. På detta sätt kan man
stimulera till diskussioner som leder till en ökad medvetenhet kring normer och hur
man kan överskrida dem (Bardzell et al., 2011).
Fråga:
- Hur kan man göra så att detta designbeslut provocerar åskådaren till att reflektera
kritiskt kring det?

4.1.3 Goggle 3. Evaluation (Utvärdering)

Figur 9. Evaluation-goggles

Detta verktyg är till för att resonera kring konsekvenserna av den eventuella
förändring man vill åstadkomma. Det skulle kunna vara en förändring som man
kommit fram till genom att använda provocation-goggles eller en idé i processen som
uppkommit utav vilken anledning som helst.
Genom att reflektera över vilka faktorer som påverkas och vilka värden de
representerar används dessa goggles för att bättre kunna motivera de beslut man
ska ta innan de verkställs. Syftet är att dessa goggles ska komplettera de andra två
genom att ta större hänsyn till de inneboende faktorer eller aktörer som påverkas
genom olika beslut (Friedman et al., 2006). Detta skulle i vårt fall kunna vara
betraktarens, artistens, marknadsekonomins eller upphovsmakarens värderingar
som i sin tur kan beröra olika områden såsom estetisk, moral, etik, syfte, effekt osv.
Friedman et al. (2006) menar att det är av vikt i detta skede att skilja på vad
människor ser ut att ha för värderingar, betraktat utifrån de rådande normerna i
samhället, och vad människor verkligen värderar. Därför är det viktigt att ha ett
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kritiskt förhållningssätt till hur man tror att projektets indirekta aktörer värderar ens
designbeslut. Detta eftersom det kan finnas en risk att denna uppskattning bygger på
förutfattade meningar som också är påverkade av normer.
Fråga:
- Propagerar detta designbeslut för några speciella värden? Stämmer de överens
med din tanke om vad du vill förmedla? Berörs olika värden som kan komma i
konflikt?

4.2 Resultat av gogglesanvändning
Nedan presenterar vi hur vi arbetade med våra goggles under de olika delarna i
projektet; storyboard, filmning och postproduktion. Vi beskriver först vad vi gjorde
under de olika delarna i projektet och sedan redovisar vi några exempel på
designbeslut där våra goggles applicerades. Vi valde dessa exempel för att vi tycke
att de var speciellt talande och intressanta för tolkning.

4.2.1 Storyboard
Arbetet med storyboarden var första steget i att arbeta med goggles. Mycket av
arbetet i denna etapp handlade om att få en känsla och uppfattning om hur vi på
bästa sätt skulle kunna applicera våra verktyg i designprocessen. I storyboard-skedet
i projektet skapades en första planering av vilka scener som skulle vara med men
också en första grovplanering för klippningen. Vi valde att i ett första skede av
manusförfattande och storyboard inte använda verktygen utan låta idéerna flöda fritt.
Vi började med att lyssna igenom låten ett antal gånger och brainstormade i form av
snabbt uppskisserade bilder utan inbördes ordning. Vi höll en öppen inställning i
detta skede och försökte anteckna och skissa utan att förkasta eller kritisera idéer.
När tagit fram ett antal idéer sållade vi bland dem och började strukturera en
berättelse utifrån dem. En storyboard över hela projektet fastställdes och tider för
låtens olika segment placerades ut (se figur 10).
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Figur 10. Exempel från storyboarden

När ett första utkast av storyboarden var klart började vi testa frågorna och hur pass
applicerbara de var i detta moment. Detta gjordes genom att vi satte på oss de olika
goggles och gick igenom respektive tillhörande frågor i samband med att vi
betraktade några av de designbeslut relaterade till klippning som tagits i
storyboarden (se figur 11) .

Figur 11. Test av defamilarization-googles vid arbetet med storyboarden.

4.2.2 Användning och analys av goggles i
storyboard
Vi började titta på storyboarden som en helhet genom att använda våra olika goggles.
De första goggles vi använde var defamiliarization som innehöll följande frågor;
Varför gör du som du gör, vilka är omständigheterna som ditt beslut på vilar på?
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Vi märkte i ett tidigt skede att det blev problematiskt att välja ett beslut som frågorna
skulle appliceras på. Detta tror vi beror på några olika faktorer, bland annat att det
var svårt att identifiera ett beslut när vi satt med en hel storyboard eftersom vi inte
visste var vi skulle börja. Vi märkte att frågan gav väldigt lite hjälp i vilket beslut som
skulle väljas.
Vi började diskutera detta och kom fram till att det kanske inte finns några givna
beslut som de bör appliceras på. Grundtanken med defamiliarization-goggles var att
man skulle distansera sig från beslut för att se vilka beslut som bygger på
naturalistiska, omedvetna värderingar (Bell et al., 2005). En förutsättning för detta
ska fungera är dock att man väljer ett specifikt beslut/scenario som man applicerar
verktyget på. Vi kom fram till att en del av vår problematik med att välja ut beslut låg i
en förutfattad idé om att vissa scenarion i det här fallet skulle kunna vara bättre
lämpade än andra. Detta i sin tur kan grunda sig i hur vi är präglade utav de
existerande kulturella samhällsnormerna där vi har lärt oss att tänka i en viss typ av
hierarkiskt system när vi står inför olika typer av val. I förhållande till syftet och målet
med en handling vill vi alltså få ett så bra resultat som möjligt. I vårt fall var syftet
med verktygen var att man ska titta på beslut som tagits på naturalistiska grunder
och reflektera kring dessa. När vi skapade våra goggles tänkte vi att måttstocken för
vilket beslut som är bäst att kolla på var det beslut som vi trodde togs av bara farten
utan vidare reflektion, vilket kunde innebära ett för oss så normaliserat beslut att vi
inte reflekterade över det när det togs. Här uppstod en paradox eftersom man inte
blir medveten om vilka beslut som är naturalistiska förrän man utvärderat beslutet
med goggles. Hela poängen med verktyget är att ta reda på någonting som för vårt
medvetande inte existerar.
Efter att vi kommit fram till ovanstående resonemang, bestämde vi oss för att helt
enkelt bara välja ett beslut som vi tyckte verkade intressant utan att ha några
förväntningar. Målet var endast att vidga våra vyer och bredda våra perspektiv.
Det beslut vi då valde att undersöka var hur vi hade tänkt kring längden på klippen.
Vi hade tänkt att det övergripande skulle vara relativt kort klipp, mellan 1-2 sekunder.
När vi frågade oss varför vi hade valt att göra detta och vilka omständigheter de
berodde på kom vi fram till att detta var en anpassning till känslan i låten och att vi
ville anpassa klippen efter den svängiga rytmen.
Vi testade sedan frågan tillhörande våra provocation-goggles; Hur kan man göra så
att detta designbeslut provocerar åskådaren till att reflektera kritiskt kring det?
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Här var det lättare att applicera verktyget för att vi redan hade ett scenario som vi valt
ut och bekantat oss med genom föregående goggles. Skulle det vara så att detta
verktyg används utan föregående steg kanske det hade varit annorlunda.
I exemplet med klipplängd försökte vi föreställa oss provocerande situationer,
exempelvis att inte använda klipp i takt till musiken utan tvärtom, endast använda
extremt långa klipp. Denna idé gav ett intressant perspektiv och vi lade upp det som
ett alternativ. Frågeställningen i detta steg var givande på det sättet att den fick oss
att tänka på vidden av extremer som kunde uppfattas som provocerande i
förhållande till hur vi ursprungligen hade resonerat.
Efter användandet av provocation-goggles föll det sig logiskt att gå vidare med
samma teknik/designbeslut och betrakta det genom frågeställningarna från våra
evaluation-goggles: Propagerar detta designbeslut för några speciella värden?
Stämmer de överens med din tanke om vad du vill förmedla? Berörs olika värden
som kan komma i konflikt?
När vi spånat kring hur våra val av klippningstekniker kunde dras till extremer för att
provocera var det naturliga steget att utvärdera konsekvenserna av det. Här kom
evaluation-goggles till användning eftersom värdekonflikter uppstod. Vi föreställde
oss ett scenario där vi till denna musikvideo hade provocerat betraktarna genom att
använda oss av extremt långa klipp. Detta sätt att klippa en musikvideo på skulle då
kunna upplevas som provocerande för att det inte följer tempot i musiken. Vi
överlade syftet med att provocera på detta sätt genom att dels fråga oss själva vilken
typ av kritiskt tänkande detta hade kunnat framkalla hos betraktarna och värdera det
gentemot artisternas och våra egna värderingar och idéer om vad vi ville uttrycka. Vi
resonerade oss till att värdet av provokation på detta sätt inte räckte till i detta fall för
att vi skulle genomföra idén. När vi diskuterade kring detta ledde det dock fram till
vidare konnotationer och nya idéer eftersom vi nu såg det utifrån andra värderingar.
En upptäckt var att denna procedur att väga olika värderingar mot varandra verkade
stimulerande för kreativiteten genom att vara idégenererande i produktionen. Även
om vi inte ändrade våra val av tekniker i syftet att göra dem mer provocerande så
gjorde det att vi både på ett kreativt och normkritisk plan uppmärksammade många
nya sätt att klippa på.
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4.2.3 Filmning och användning av goggles i
filmningsfasen
När vi filmade hade vi verktygen med på inspelningsplatsen för att vid situationer
som kan påverka klippningsarbetet ha möjlighet att använda dem. Vi hade inte
planerat något specifikt kring användningen goggles och visste inte om det skulle
vara aktuellt att använda verktygen i detta moment men hade de ändå tillgängliga
utifall att det skulle dyka upp tillfällen då de hade kunnat komma till användning. Vi
märkte att det blev svårt att använda dem under filmningen i vårt projekt. Mycket för
att tidsramen var så begränsad och att vi var två relativt ovana filmskapare som
skulle organisera alla delar i projektet. Planering för inspelningsplatser, anpassning
efter tider då artister och andra aktörer kunde medverka, begränsad teknik för
ljussättning, regi, planering av bildvinklar var alla faktorer som tog mycket tid och
fokus vilket gjorde att goggles blev svåra att applicera i detta moment. Med detta
sagt menar vi inte att så skulle vara fallet i andra projekt. Vid ett större projekt där
dessa uppgifter ofta är uppdelade på fler personer som ansvarar för beslut som rör
delar av projektet finns det möjligen större chans att lättare fokusera på
användningen av goggles och vilka beslut de ska omfattas av. I denna del av
undersökningen blev vi uppmärksammade på hur stor påverkan problemställningar
och aktörer som vi stötte på under projektet hade på forskningsresultatet och
utvecklingen av våra verktyg. Detta är kunskap som man ofta missar som en
utomstående observatör (Fällman, 2008). Här kan vi se styrkan i att kombinera de
olika områdena i Fällmans triangel. Vi studerade kritisk design och utvecklade
verktyg efter en teoretisk grund byggd på tidigare forskning (designstudier) men när
vi testade hur de fungerade i ett verkligt projekt (designpraktik) märkte vi att faktorer
och aktörer runt om påverkade användningen på ett sätt som vi inte förutspått vid
utvecklingen av dem.

4.2.4 Postproduktion
I detta moment använde vi goggles för att i realtid bredda perspektiv och fatta beslut
kring den slutgiltiga klippningen. Eftersom vi använde oss av verktygen när vi
planerade manus och skissade på storyboarden blev detta en iterativ process där vi
fick omvärdera vissa beslut kring klippningen. Detta eftersom mycket hade förändrats
från storyboardmomentet och många nya beslut hade tillkommit. Till skillnad från
inspelningsmomentet hade vi i detta skede ett bättre utgångläge både tids och
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miljömässigt att använda våra verktyg i. Vi kunde i lugn och ro sätta på oss de olika
goggles och gå i genom frågorna.
Som ett första steg i klippningsarbetet delade vi in allt material utifrån de olika
sekvenser/scener som vi i storyboardarbetet planerade skulle ingå i videon. Därefter
gjorde vi en grovklippning genom att plocka ut de delar av materialet som vi fann
hade potential (se figur 12). Ingen hänsyn togs till längd eller placering i detta skede
utan alla användbara klipp lades efter varandra i en behållare för respektive
sekvens/scen. Efter denna sållningsprocess hade vi således ett urval av mer
kvalitativt material att utgå ifrån.

Figur 12. Exempel på en första grovklippning, klippen samlades i olika sekvenser/scener.

Eftersom omständigheterna under inspelningen var något annorlunda från det vi först
hade planerat i den ursprungliga storyboarden var vissa scener inte längre
applicerbara på samma sätt. Detta innebar att vissa delar som inte blev bra valdes
bort och ersattes av nya delar som tillkom under processen, bland annat genom
användningen av våra goggles. Nedan har vi valt ut några exempel på användning
av goggles vid olika idéer som vi fann intressanta för tolkning.

4.2.5 Användning och analys av goggles i
postproduktion
Ett dilemma som vi ställdes inför var hur vi skulle framställa artisterna i videon.
Genom att använda defamiliarization-goggles försökte vi beskriva hur vi tänkte kring
detta beslut och reflektera kring de idéer som först kom till oss. Vi försökte förklara
vilka omständigheter våra olika idéer vilade på. Det blev evident att inspirationen till
många av våra idéer gällande framställningen kom från förutfattade meningar om hur
personer ofta framställs i musikvideos. I processen av att på olika sätt ifrågasätta och
diskutera det som för oss framstod som självklart försökte vi formulera ner det till
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videoproduktionstermer som bildvinklar, bildutsnitt och hastighet (bilder per
sekund). En av de detaljer som vi fastnade för var hur ögonen ofta framställs och
vilken central roll blickar ofta spelar i en musikvideo. Vi satte på oss provocationgoggles och bollade idéer om hur man kunde göra för att dra detta till extremer i
klippningen. En idé som dök upp var att genom bildutsnitt och klippning inte visa
några ögon alls. Vi diskuterade vidare på ämnet genom evaluation-goggles
frågeställning där vi försökte tänka igenom vilka inbyggda värden som skulle kunna
påverkas genom detta visuella framställningssätt. Utgångspunkten för diskussionen
var vad blickar och ögon kan representera så som sinnesstämningar och känslor
samt hur de används i musikvideos för att kommunicera med publiken. Sedan gick vi
över till att tänka mer på vad konsekvenserna av att helt eliminera detta element och
vilka typer av effekter detta skulle kunna medföra, och om något av detta hade varit
intressant för oss. En effekt som vi tilltalades av var anonymitet och avpersonifiering
av människor i videon. Värdet för oss i att ge ett intryck av att detta skulle kunna vara
“vem som helst” och att det i förlängningen eventuellt skulle kunna leda till ett annat
sätt för betraktaren att identifiera sig med miljöerna i videon fann vi tillräckligt
tilltalande för att gå vidare med idén. Resultatet blev att vi arbetade mycket med
bildvinklar och bildutsnitt som i största möjliga mån inte visade några ögon (se figur
13 & 14).

Figur 13 & 14. Exempel på bildvinklar och bildutsnitt där ögonen inte syns.

Vi var eniga om att den genomgående känslan i videon skulle vara rörelse, att man
var på väg. Vi funderade även på hur denna känsla skulle kunna komma till sin rätt
och kanske förstärkas i klippningen. Vi hade redan i valet av motiv och scener till viss
del tänkt på detta. Dock hade vi en blandning av bilder med lugnare tempo utan
mycket rörelse och bilder med mycket rörelse. Vi diskuterade detta och kom på lite
olika förslag; använda mycket korta klipp för att väga upp för de lugnare bilderna,
plantera in och återkomma till bilder där personer är på väg. Vi satte på oss
defamiliarization-goggles och försökte förklara de olika idéerna och vilka grunder de
vilade på. Denna gång försökte vi implementera det förslag som Bell et al. (2005)
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föreslår för att främmandegöra, nämligen att hitta på en fiktiv person från en annan
kultur, tid eller ålder som har helt andra synsätt och försöka förklara våra beslut för
denne. För att göra detta uppfann vi en persona; Erik Andersson, 12 år. I och med att
vi var två, utvecklade sig naturligt en typ av rollspel där en av oss tog rollen som Erik
och ställde frågorna utifrån hans perspektiv. Vi upplevde att detta var mycket givande
eftersom kontexten nu blev mer tydlig. Personen som skulle motivera sitt beslut
kunde nu koncentrera sig endast på detta och han hade en konkret person att
förklara för. En annan fördel var att “Erik” nu också kunde ställa följdfrågor utifrån en
12-årings perspektiv. Genom att han fortsatte ifrågasätta varför tvingades den
svarande personen att gå tillbaka ännu längre i tankekedjan och på så sätt blev det
tydligare var idén ursprungligen kom ifrån. I vårt fall såg processen ut på följande
sätt:
Erik: - Hur har det här beslutet tillkommit? Vilka omständigheter vilar beslutet på?
(Uppsatta frågor från goggles)
Idéskaparen: - Musiken har ett driv och vi ville att bilderna skulle samspela med det.
Därför ville vi ha mycket korta klipp. Men vi har även bilder som behöver visas längre.
Genom att ha mer korta klipp mot slutet som även innehåller mer rörelse kan man
skapa en stegring i tempot. På så sätt kan man skapa en dramaturgisk kurva i
bildberättandet.
Erik: - Varför vill man ha en dramaturgisk kurva?
Idéskaparen: - Vi gillar variation, låten är ganska lång och genom att variera klipp så
undviker vi att det blir långrandigt. Det är så vi skrivit storyboarden eftersom det
fungerar bra med låten.
Erik: - Varför behövs det variation och varför får det inte bli tråkigt?
Idéskaparen: - Jag antar att vi har en tradition av hur man skapar film och
musikvideos där det ibland ingår långa och korta klipp. Beroende på vilken typ av
musik det är kan detta variera i vad som passar. I musikvideos finns det många
gånger också ett koncept eller stil som präglar hela videon och detta kan också spela
en viktig roll.
När vi sedan började klippa och experimentera med att bygga upp en dramaturgisk
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kurva genom att stegra tempot mot slutet upptäckte vi att de lugnare klippen,
exempelvis när artisten står stilla och sjunger lätt bryter mot tempot i låten. I
samband med att detta uppdagades fick vi en idé om att använda oss av s.k. “split
screen” d.v.s. att man delar in bilden i två eller flera mindre bilder (se figur 15). På
detta sätt skulle vi kunna kontrastera rörligare scener med lugnare i samma
bildutsnitt.

Figur 15. Exempel på split screen från musikvideoprojektet

Vi gick vidare med att testa detta i praktiken genom att sammanfoga två klipp i
samma bild och märkte att det fungerade relativt bra i just detta fall. Med
provocation-goggles tänkte vi oss hur detta skulle kunna appliceras i extremer som
att exempelvis ha väldigt många bilder samtidigt eller lämna vissa delar “tomma”
utan bilder och på så sätt skapa ett okonventionellt bildutsnitt. Det var dock med
evaluation-goggles när vi frågade oss följande - Propagerar detta designbeslut för
några speciella värden? Stämmer de överens med din tanke om vad du vill
förmedla? Berörs olika aktörer vilkas värderingar kan komma i konflikt? - som vi
kände att vi fick flest nya och givande perspektiv. I diskussionen från
provokationstadiet kom vi fram till att extremer inte var en nödvändighet för oss just
här, kanske berodde detta på att beslutet om att använda split screen är så pass
stort i sig självt. Diskussionerna handlade mer om vilka potentiella positiva samt
negativa värden som vi skulle kunna få ut av denna teknik. Eftersom en split screen
skapar möjligheten att använda mer än en bild samtidigt funderade vi på värdet av
detta genom att diskutera vilken typ av dynamik man här skulle kunna åstadkomma.
Vi gjorde några enklare tester med olika klipp och kom fram till att den effekt som
tilltalande oss mest var att använda två bilder i utsnittet som på olika sätt kontrasterar
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mot varandra, exempelvis närbilder och helbilder, rörelse och stillbilder. En stor
utmaning som vi såg det, var att undvika det som vi värderade som negativt, vilket
var att visa för mycket information samtidigt i bilden.

4.3 Diskussion av analys
Nedan kommer vi att utvärdera och diskutera de insikter vi har fått om hur goggles
fungerade samt revidera vissa delar. Vi har nu fullföljt den loop i Fällmans (2008)
triangel som presenteras i kapitel 3.3, Designorienterad forskningsmetod i ett
videoproduktionsprojekt. Vi har återvänt till designstudier där vi först började med
nyförvärvad kunskap. Vi kommer att använda de lärdomar som vi införskaffat oss
genom att testa verktygen i videoproduktionen för att revidera våra goggles och ta
bort samt addera vissa delar. Förhoppningen med denna revision är att goggles
närmare ska spegla de underliggande teorier ur kritisk design som de är baserade på
samt en förbättra utformningen av dem från den första versionen. Detta är fördelen
med det Fällman (2008) menar med en loop mellan de olika områdena i triangeln.
Vi kan nu se på våra verktyg med nya perspektiv tack vare skiftet mellan områdena.

4.3.1 Diskussion och revision av goggles utifrån
våra lärdomar
Varje goggles diskuteras och revideras under var sin separat underrubrik nedan.
Den fullständiga förteckningen över de slutgiltiga goggles och dess frågor och
uppmaningar kan ses i bilaga 1.

4.3.1.1 Goggles 1. Defamiliarization
Fråga:
Varför gör du som du gör, vilka är omständigheterna som ditt beslut på vilar på?
Under arbetet med storyboarden diskuterade vi problematiken med hur man skulle
kunna välja ut vilket designbeslut som man skulle studera genom goggles.
Vi kom fram till att det kanske inte finns några givna beslut som de bör appliceras på.
Det viktiga är att hålla ett öppet förhållningssätt i urvalsprocessen av vilka beslut som
ska granskas. Vi märkte att vi lätt fastnade i förutfattade meningar om vad vi trodde
att vi skulle få ut. Eftersom goggles är till för att skapa nya perspektiv för den som
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använder verktyget är det upp till användaren att avgöra vilket beslut denne skulle
vilja vidga sitt perspektiv kring. För att undvika att andra ska hamna i denna situation
har vi valt att lägga till en förklarande uppmaning innan frågan för att göra det tydligt
att det är användarens eget intresse som ska avgöra vilket beslut som ska ses över:
Uppmaning:
Välj ut ett specifikt klippningsbeslut som du tycker är intressant och själv skulle vilja
bredda ditt perspektiv kring.
Vi upplevde även att frågeställningen var lite för bred vilket ytterligare försvårade
applicerbarheten. Frågan; varför gör du som du gör? kan ge svar i vilken riktning som
helst. Därför försökte vi att omformulera vår frågeställning för att rikta den mer mot
intensionerna som vi hade med våra defamiliariazaiton-goggles, d.v.s. att identifiera
vad som skulle kunna vara naturalistiskt för en själv (när kulturella fenomen har blivit
så pass integrerade i ens sätt att tänka så att de uppfattas som självklara) (Bell et al.,
2005).
Omgjord fråga:
Hur har det här beslutet tillkommit? Vilka omständigheter vilar beslutet på?
Kanske är det svårt att helt komma ifrån att det finns en risk att frågan missar sitt mål,
men som Zimmerman et al.(2007)(se kapitel 3.1, Designorienterad forskning) menar
förväntas inte resultatet bli det samma om andra upprepar undersökningen. Dock
menar de att det är viktigt att forskare har en förklaring till vad som är det önskade
målet med det nya som man har tillfört till designprocessen och motivera varför det
är relevant för andra forskare att ta hänsyn till detta. Därför tänker vi att det är
fördelaktigt att ha den beskrivning som finns i anslutning till varje goggle (se kapitel
4.1, Goggles) tillgänglig vid arbetet med frågorna under designprocessen som en
påminnelse av vad målet med frågan är.
I postproduktionen föll det sig naturligt att titta på vissa stora beslut där vi inte riktigt
kunde bestämma oss eller där vi saknade inspiration. Att använda defamiliarizationgoggles på detta sätt, d.v.s. för att öppna upp för kreativitet i idégenererande syfte
var ett annat sätt att applicera dem på. Som Bell et al. (2005) menar bör man ha en
viss känsla för detaljer för att uppfatta var det som är naturalistiskt för en själv
kommer ifrån. Men om man lyckas se på det med nya perspektiv är förhoppningen
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att man börjar reflektera över alternativa utformningar och på så sätt blir det ett
verktyg för idégenerering.
Bell et al. (2005) menar att defamiliriazation fungerar som ett hjälpmedel för att vidga
perspektiven genom att distansera sig från det som upplevs som självklart. Detta kan
kännas väldigt abstrakt och svårt att genomföra. Ett sätt att använda detta verktyg på,
som vi märkte fungerade mycket bra, var att föreställa sig en fiktiv person från en
annan kultur, tidsepok eller ålder som hade ett annat synsätt på saker (Bell et al.,
2005). Genom att skapa en persona, i vårt fall Erik Andersson 12 år, var vi tvungna
att förklara våra beslut utifrån ett perspektiv som vi kanske inte hade tänkt på förut.
Genom att vi repeterade frågan varför utifrån Eriks perspektiv tvingades den
svarande personen att gå tillbaka ännu längre i tankekedjan och på så sätt blev det
tydligare vad idén ursprungligen kom ifrån. Eftersom detta var ett mycket effektivt
sätt att främmandegöra på, kände vi att detta bör läggas till som en uppmaning till
frågan.
Uppmaning 2:
Tänk dig att du ska motivera ditt designbeslut för en utomstående åskådare genom
att skapa en persona, t.ex. en människa från en annan kultur, tidsepok eller ett litet
barn.
Vi har försökt att göra denna uppmaning relativt öppen genom att användaren av
verktyget själv får skapa sig en fiktiv persona efter egna preferenser. För att utföra
just denna aktivitet märkte vi att det var en fördel av att vi var två. Då kunde en anta
rollen som persona och agera utifrån dennas perspektiv och den andra kunde
besvara frågan. Även Löwgren och Stolterman (2004) beskriver rollspel som ett
effektivt sätt för designern att leva sig in i tänkta situationer och på så sätt skapa nya
perspektiv och se nya kvaliteter.

4.3.1.2 Goggles 2. Provocation
Fråga:
- Hur kan man göra så att detta designbeslut provocerar åskådaren till att reflektera
kritiskt kring det?
Vi märkte även här att en uppmaning bör läggas till i samband med frågan som
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klargör att man själv bör välja att titta på en specifik situation där man vill vidga sina
perspektiv.
Uppmaning:
Välj ut en specifik teknik som du tycker är intressant och själv skulle vilja bredda ditt
perspektiv kring.
Dessa uppmaningar kan tyckas självklara men vi upplever att det blir en konkret
hjälp i arbetet när man repeterar dem inför respektive fråga. Vi valde i uppmaningen
att formulera det som “teknik” istället för “beslut” för att dessa goggles kan beröra ett
större skede än ett enskilt beslut. Själva frågan, hur man kan få åskådaren att
reflektera kritiskt bygger på att skapa en reaktion som kan tillkomma utav en eller
flera faktorer. I så fall är det inte självklart att det handlar om enskilda beslut utan i
vissa fall en rad olika beslut som tillsammans utgör ett provocerande koncept. I övrigt
tycker vi att den ursprungliga frågeställningen var givande på det sättet att den fick
oss att tänka på vidden av extremer som kunde uppfattas som provocerande.
Dunne och Raby (2001 s.63) menar att en lagom avvikelse är nyckeln till att använda
provokation inom kritisk design på ett bra sätt, om det blir för konstigt blir det direkt
avvisat, om det inte är konstigt nog försvinner det i vardagsbruset. Syftet med våra
goggles skiljer sig lite från den nisch som Royal Collage of Art förespråkar, d.v.s. att
bygga provokativa koncept för att undersöka teknologi och människors vardagliga
interaktion med denna (Taylor et al., 2007). Våra provocation-goggles ämnar inte
enbart att få användaren att producera provocerande koncept eller artefakter. Vår
tanke är att de kan användas som ett sätt att vidga sina vyer genom att se spannet
av hur designen kan dras till extremer utanför normen. Sen är det upp till designern
att avgöra om den vill sätta dem i bruk eller inte. Reflektionen är det viktiga för oss. I
vårt fall valdes t.ex. inga av de idéer som vi fann mycket provocerande men att
reflektera över dem gjorde att vi både på ett kreativt och normkritisk plan
uppmärksammade många nya sätt att klippa på.

4.3.1.3 Goggles 3. Evaluation
Vi märkte att det i de flesta fall blev en naturlig övergång efter att ha använt våra
provokation-goggles till att använda våra evaluation-goggles. Eftersom provokation
drar saker till sin spets så kan det innebära att man ställs man inför nya situationer
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som kan påverka olika aktörer och deras värderingar i projektet. Värdebaserad
design blev som vi tidigare trott ett värdefullt komplement till kritisk design eftersom
kritisk design med sin tyngdpunkt i att provocera ofta inte tar hänsyn till att bemöta
människors viljor eller värderingar utan snarare att introducera dem till nya
alternativa sätt att se på samhället och design (Sengers et al., 2005).
Vi kan se många likheter mellan vår undersökning och den tredelade metod som
Friedman et al. (2006) presenterar för att applicera värdebaserad design;
konceptuellt, empiriskt och tekniskt undersökande. Konceptuellt undersökande
bygger på att man identifierar fundamentala värden, om de finns värdekonflikter
mellan olika intressenter och hur man kan föra en diskussion om dessa. Genom att
använda provocation- goggles hade vi ofta redan börjat reflektera över vilka olika
aktörer/faktorer som var kopplade till projektet och hur de skulle kunna värdera våra
förslag. Genom evaluation-goggles utvärderade vi sedan vilka värdekonflikter som
kunde uppstå och konsekvenserna av dem. Här behövde vi ta ställning till om det var
värt att provocera på detta sätt. Vi frågade oss många gånger under projektet vilken
typ av kritiskt tänkande provokationen hade kunnat framkalla hos betraktarna och
ställde det gentemot artisternas och våra egna värderingar och idéer om vad vi ville
uttrycka. Vi försökte också reflektera över det som Friedman et al. (2006) menar är
en viktig del i värdebaserad design - att skilja på vad människor ser ut att ha för
värderingar betraktat utifrån de rådande normerna i samhället och vad människor
verkligen värderar. Vi försökte ha ett kritiskt förhållningsätt till hur man tror att
projektets indirekta aktörer värderar ens designbeslut. Detta eftersom det kan finnas
en risk att denna uppskattning bygger på förutfattade meningar som är påverkade av
normer.
Nästa steg i metoden från Friedman et al. (2006) är empiriskt undersökande.
Empiriskt undersökande används för att få en djupare inblick i hur människor tänker
och agerar kring designen och värdekonflikter. Detta steg var svårare att applicera i
vår undersökning. I och med att vi inte hade några bestämda betraktare för projektet
kunde vi inte heller empiriskt undersöka hur de olika besluten värderades av dem.
Artisterna fungerade som ett bollplank i det initiala arbetet med storyboarden men
det var vi som hade skrivit allt och bandet bekräftade mer att det vi hade tänkt i det
skedet passade bra till låten.
Genom det sista steget, teknisk undersökande, tittar man sedan på teknikens
möjlighet eller begränsning att påverka dessa värden. Då vi i första hand tittade på
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tekniker för visuell framställning och i synnerhet klippning var detta steg ständigt
närvarande. Vi utvärderade hur olika tekniker kunde provocera och reflekterade
därigenom över teknikernas påverkan på olika värden.
Vi märkte att diskussioner kring våra frågor tillhörande evaluation-goggles ofta ledde
fram till vidare konnotationer och nya idéer eftersom vi nu såg det utifrån andra
värderingar.
Fråga:
Propagerar detta designbeslut för några speciella värden? Stämmer de överens med
din tanke om vad du vill förmedla? Berörs olika värden som kan komma i konflikt?
Proceduren att väga olika värderingar mot varandra verkade alltså mycket
stimulerande för kreativiteten genom att vara idégenererande i produktionen. Vi
upplevde dock att frågorna var väldigt öppna och funderade på hur andra skulle
uppfatta dessa. Uttrycken “värden” och “värderingar” kan betyda olika saker
beroende på kontext och det kan då kanske vara svårt att förstå vilka värden som
avses i detta fall. Därför lade vi till en förklarande uppmaning innan som vi tror
klargör detta:
Uppmaning:
Identifiera vilka olika faktorer/aktörer som berörs av designbeslutet. Diskutera hur
deras olika värderingar skiljer sig åt med hjälp av frågorna nedan.

4.3.2 Övergripande slutsatser
Några övergripande slutsatser som vi drog när vi använde verktygen var:
Beslut och idégenerering. Vi upplevde att våra goggles blev mycket svåra att
använda om man inte redan hade tagit fram ett designförslag eller åtminstone börjat
formulera ett sådant. De fungerade alltså inte som en idégenererande metod för att
skapa kritisk design ur intet. Detta eftersom verktygen är utformade för att utvärdera
och kritiskt ifrågasätta ett befintligt beslut. När man har ett beslut att reflektera kring
finns dock goda chanser att goggles kan verka kreativt gynnande för att se
alternativa och nyskapande designmöjligheter.
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Man behöver ta det på allvar. För att goggles ska fungera som ett verktyg för kritisk
design bör användaren ta dem på allvar. Man bör lägga tid och engagemang på att
använda frågeställningarna och idka en öppenhet mot att se nya perspektiv.
Minst vara två. Vi tror att det är fördelaktigt om man är minst två när goggles
används. Att kunna bolla idéer och diskutera kring reflektioner som uppkommer när
frågorna besvaras tror vi kan leda till ökad medvetenhet om olika synsätt och till ett
större utbyte av goggles. Vi märkte att rollspel, d.v.s. att en frågar och en svarar, kan
vara ett mycket bra sätt att använda frågorna på. Då kan den frågande personen
koncentrera sig på att rikta frågor och följdfrågor för att komma till djupare
reflektioner och den svarande kan koncentrera sig på att utvärdera sina beslut. Sen
kan man byta roller och titta på samma beslut igen för att få fler perspektiv.
Öppnar upp för diskussion. Vi märkte att verktygen oundvikligt öppnar upp för
diskussioner. Eftersom design och normer är något som berör alla föds en uppsjö
diskussioner som berör stora frågor om samhället och jaget.

4.4 Metodkritik
Vi upplevde att den metod för designorienterad forskning som vi valt var väldigt
krävande. I och med att vi skulle utveckla verktyg samtidigt som vi skulle testa dem
genom att skapa ett skarpt projekt och sedan själva utvärdera och ta ställning till vårt
eget användande och verktygens utformning märkte vi att den tid vi hade var i
knappaste laget. Det som fick nedprioriteras i detta projekt var att helt färdigställa
musikvideon i det skick så att både vi och artisterna blev nöjda. Detta bedömer vi
dock inte ha någon större påverkan på studien och resultatet av våra verktyg, även
om det säkert hade varit fördelaktigt att testa verktygen ännu mer även i slutskedet
av design- och produktionsprocessen. Fällman (2004) menar att man ska vara på det
klara med vad man vill och vilka begränsningar man har, d.v.s. antingen att
färdigställa en produkt och undersöka resultatet eller att koncentrera sig på
forskningen under designprocessen:
“It is simply too much to do both good design, with a happy client—answering to all
the real-world challenges one face—and good research, with happy peers, i.e.
answering to being true over being real.”
(Fällman, 2004 s. 3)
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Vi studerade i huvudsak processen och inte musikvideons slutresultat. Vi anser
därför att vi fick ut ett tillräckligt omfattande resultat för att göra en bedömning av hur
verktygen fungerade. Som Fällman också säger:
“In design-oriented research, the knowledge that comes from studying the designed
artifact in use or from the process of bringing the product into being should be seen
as the main contribution—the ‘result’—while the artifact that has been developed
becomes more of a means than an end.”
(Fällman, 2004 s. 2)
Att studera sig själv är en omdiskuterad metod inom MDI. En av anledningen är att
objektiviteten i dessa undersökningar ofta ifrågasätts (Neustaedter & Sengers, 2012
a). Vi försökte hela tiden vara försiktiga och kritiska kring hur vi utvärderade
verktygen för att motverka bias. Troligen har utformningen och testandet av
verktygen ändå till viss del påverkats av vårt subjektiva tyckande. Vi är också
medvetna om att det är svårt att generalisera och säga hur verktygen skulle kunna
fungera på andra. Vi har reflekterat över vilka svar frågorna skulle ge för andra. När
vi testar dem så gör vi det med en förkunskap om kritisk design och har kanske en
omedveten agenda om åt vilken riktning svaren ska gå. Om frågorna skulle
användas av andra som saknar kunskap om vad kritisk design är så kanske svaren
skulle skilja sig mycket från våra. Därför är det som Zimmerman et. al. (2007)
påpekar i ett kriterium (se kapitel 3.1, Designorienterad forskning) viktigt att vi som
forskare har en förklaring till vad som är det önskade målet med det nya som vi har
tillfört till designprocessen, i detta fall våra goggles med tillhörande frågeställningar,
och motivera varför det är relevant för andra forskare att ta hänsyn till dessa.
Vi upplever ändå betydande fördelar med denna metod som vi tycker väger upp för
nackdelarna. Genom att själva undersöka hur verktygen fungerade fick vi en direkt
feedback på både stora och mer detaljerade saker som behövde rättas till men också
hur bra vissa saker som vi inte tänkt på fungerade. Detta blir ett tidsparande sätt att
testa på, vilket har gjort att vi antagligen har kommit längre i utvecklingen av våra
verktyg än om vi hade gjort ett användartest (Neustaedter & Sengers, 2012 a). Vi tror
dock att ett nästa steg i denna process skulle vara att andra utförde samma
undersökning eller provade verktygen i en annan designprocess för att utveckla
dessa verktyg ytterligare. Detta är något som även Neustaedter & Sengers (2012a)
rekommenderar.
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5. Slutsatser och slutdiskussion
Den dramatiska utvecklingen av teknik under de tre senaste decennierna har
påverkat många fler områden än MDI. De har en sociokulturell påverkan som
innefattar många om inte alla områden i människans liv, från det sociala till det
spirituella, från utbildning till äldrevård, från individen till globala sociala nätverk
(Bardzell & Bardzell, 2013). Det blir därför viktigt att titta på hur teknikens utformning
påverkar dessa områden, vilka värden och normer som existerar, förespråkas och
reproduceras.
Vi har valt att göra detta genom att använda oss av kritisk design, ett
forskningsområde under utveckling där den teoretiska uppbackningen finns men
riktlinjer som visar hur teorin kan implementeras i praktiken saknas (Bardzell et al.,
2012). Vi har därför genom denna metodutvecklande studie försökt att svara på
följande:
Hur kan man arbeta praktiskt med kritiska designperspektiv i en design- och
produktionsprocess av digital videoproduktion?
Hur kan man utveckla verktyg som kan användas för att praktiskt applicera kritisk
design på en digital videoproduktionsprocess?
Hur fungerar de verktyg som vi tagit fram för att applicera kritisk design på
videoproduktion?
Under studien har vi förhållit oss till designorigenterade forskningsmetoder och då
framförallt Daniel Fällmans (2008) The Interaction Design Research; Triangle of
Design Practice. Fällman förespråkar att forskaren bör vara en del av
designprocessen, inte som utomstående betraktare utan anta rollen som designer.
Detta har varit en grundläggande förutsättning för oss i denna studie. Vi har initierat
ett eget projekt i form av en musikvideo vilket skapade förutsättningarna för oss att
utveckla och framförallt testa kritisk design i produktionsprocessen.
Detta har vi gjort genom att extrahera tre utvalda kritiska designperspektiv som vi
förkroppsligat till verktyg i form av tre olika goggles (se figur 6). Varje goggle
innehåller minst en frågeställning och en uppmaning. Dessa verktyg har vi sedan
beprövat genomgående i olika delar av produktionen av musikvideon.

52

Vi har haft gogglesen tillgängliga på plats och använt dem för att granska olika
beslut/scenarion under processens gång. På så sätt har vi kunnat undersöka hur de
fungerar i olika steg under processen och då även kunnat revidera och förbättra dem
under tiden.
I detta kapitel kommer vi att redogöra och diskutera kring våra slutsatser av studien
och dela med oss av viktiga reflektioner som uppkommit under processens gång.
Det är viktigt att betona att vår studie är utförd under en designprocess vilket innebär
att de slutsatser vi framför inte kommer utifrån en slutgiltig produktion utan explicit
från våra erfarenheter av hur kritiska designperspektiv kan appliceras och påverka
det pågående arbetet i en design/produktionsprocess. Åsikter utanför detta utgörs av
personliga reflektioner präglade av arbetet med denna studie.
En av de största utmaningarna för oss var att skapa en slags metod inom ett
forskningsområde som förespråkar en anti-metod. Vi ställer oss förstående till det
paradoxala i att försöka statuera en metod för hur människor ska tänka kritiskt
eftersom det motverkar sitt eget syfte. Vi har försökt komma runt denna problematik
genom att skapa verktyg som istället för att tala om hur något bör göras erbjuder
designern möjligheten att bredda sina perspektiv och på så vis tillskaffa sig nya
valmöjligheter i designprocessen. Detta ger vissa förutsättningar som i sin tur kan
resultera i nyskapande och banbrytande idéer. Verktygen lovar inget givet resultat,
det är inte beräkneliga på något sätt, utan faktorerna som styr utgången är
användarnas (designernas) förmåga att ta till sig perspektiven som verktygen öppnar
upp för, reflektera och konnotera dessa i anslutning till det aktuella beslut/scenario
det handlar om (se kapitel 4.3.1, Diskussion och revision av goggles utifrån våra
lärdomar).
Med detta i åtanke kan man konstatera att det inte går i linje med den kommersiella
industrins tillvägagångsätt att producera artefakter och design på. Ur ett beräknande
marknadsekonomiskt perspektiv är kritisk design som vi använt det i denna studie,
vid en första anblick, inte speciellt gångbart. Vi har själva hamnat i ett paradoxalt
läge i detta projekt om man ser det ur den vinkeln att musikvideos traditionellt sätt
ska fungera kommersiellt för att marknadsföra artister. Vi har dock vissa
invändningar när det kommer till detta vilket också berör ett omdiskuterat område
inom kritisk design, gränsdragningen mellan konst och design. Dunne och Raby
(2001) menar att det är viktigt att skilja på detta och förespråkar en subtil användning
av kritisk design som inte bör vara för avvikande för att klassas som konst, men inte
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heller för “vanlig” eftersom den då försvinner i det kommersiella “havet” av design. Vi
tror inte att det behöver vara så utan att alla designprojekt har sina egna
förutsättningar och premisser att ta hänsyn till, och att kontexten och uttrycksmediet
är av stor betydelse. Med detta menar vi att förutsättningarna kan skilja sig markant
mellan t.ex. industriell design och design på en digital plattform. Om vi tar vår
designprocess som exempel finner vi inte att kategoriseringen konst/design är av
betydelse och inte heller att användningen av kritisk design måste resultera i ett
subtilt uttryck. Tvärtom tror vi att det som är provocerande och anti-kommersiellt i en
musikvideo likaväl kan vara en marknadsmässig fördel eftersom det kan vara
intresseväckande och på så sätt locka fler betraktare. Detta är en av många olika
faktorer som är mer eller mindre värderade beroende på vilken typ av designprocess
det handlar om. Detta är något som vi ger utrymme att bejaka i processen med hjälp
av våra evaluation-goggles (se kapitel 4.3.1.3).
En fundamental fråga som återkommande dykt upp under arbetets gång är varför
kritisk design används. Vi finner det förvånansvärt att ett forskningsområde som
bryter mot ett läge av kommersiell status quo inom design inte är mer ideologiskt
sammankopplat. Det är inte enkelt att arbeta mot systemet med design och utan en
vilja att förändra något i grunden är det svårt att se en anledning till att vilja ge sig in
på kritisk design överhuvudtaget. Detta kan vara en förklaring till varför det saknas
praktiska exempel och svårigheten i att använda det i praktiken. Kritisk design kan
tyckas karaktäriseras utav paradoxer, att arbeta på en marknadsekonomisk plattform
där design ska vara säljande och användbart, samtidigt som man strävar efter att
ifrågasätta och provocera mot just denna plattforms regler och normer. I denna
studie har vi visat på ett sätt att använda kritisk design i en
design/produktionsprocess av en musikvideo. En förutsättning som gjort detta möjligt
är den digitala teknik vi använt oss av, vi tror att det är inom MDI som kritisk design
har bäst förutsättningar att utvecklas. Detta eftersom produkter som är ickemateriella kan innebära färre led i produktionen, mindre produktionskostnader,
transport och distributionskostnader. Det bidrar till att den digitala tekniken ger större
utrymme för experimenterande, precis som den har gjort för oss.
Våra verktyg har fungerat på så sätt att vi har kunnat applicera dem i en
designprocess vilket har gett oss intressanta resultat och nya perspektiv genom
kritisk design. Vår förhoppning är att våra framtagna verktyg ska kunna komma
utövare inom mediet till användning, både som ett sätt att bedriva designforskning
men även utanför den akademiska sfären. I alla designprocesser skapas ett utrymme
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för förändring. Genom att använda verktygen i detta utrymme, oavsett om de utövas
på en kommersiell plattform eller inte, kan de fortsätta utvecklas och öppna upp för
kritiskt tänkande och i förlängningen av detta, förändring och förbättring genom
kreativitet i designprocesser.
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Bilagor
Bilaga 1. Goggles
Goggles 1. Defamiliarization

Uppmaning:
Välj ut ett specifikt klippningsbeslut som du tycker är intressant och själv skulle vilja
bredda ditt perspektiv kring.
Fråga:
Hur har det här beslutet tillkommit? Vilka omständigheter vilar beslutet på?
Uppmaning:
Tänk dig att du ska motivera ditt designbeslut för en utomstående åskådare genom
att skapa en persona, t.ex. en människa från en annan kultur, tidsepok eller ett litet
barn.
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Goggles 2. Provocation

Uppmaning:
Välj ut en specifik teknik som du tycker är intressant och själv skulle vilja bredda ditt
perspektiv kring.
Fråga:
- Hur kan man göra så att detta designbeslut provocerar åskådaren till att reflektera
kritiskt kring det?

Goggles 3. Evaluation

Uppmaning:
Identifiera vilka olika faktorer/aktörer som berörs av designbeslutet. Diskutera hur de
olika värderingarna skiljer sig åt med hjälp av frågorna nedan.
Fråga:
Propagerar detta designbeslut för några speciella värden? Stämmer de överens med
din tanke om vad du vill förmedla? Berörs olika aktörer vilkas värderingar kan komma
i konflikt?
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