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1. Abstract 

This project investigates how technology, used in interactive installations, can explore the 

social barriers, and promote social interaction between young people in Copenhagen. The 

knowledge collected is presented in an annotated portfolio, where the fundamental qualities 

are defined in order to develop the installation.   

The project uses Erving Goffman’s theory called, “On facework – An analysis of ritual elements 

in social interaction” as a means to explain the social barriers people face in daily social 

interactions.  

The installation and the PoseNet technology is developed and tested in order to explore how 

people engage with installations in public space and define the qualities that are crucial for 

the social barriers and promote social interaction. The installation is designed and evaluated 

with the help of “Programmatic Design Research” which is presented by J. Löwgren, H. S. 

Larsen and M. Høbye in an article called “Towards programmatic design research”. 

Further, to discuss which qualities are necessary to develop a successful installation, two 

theories are used. Namely “Ambiguous Design Theory” written by William Gaver and the 

theory of “Embodied Interaction” by Paul Dourish.  

Our installation in the end did not meet the functionality, which leads us to the discussion on 

how technological installations can create social interaction. The outcome of the research 

revealed that technological installations require five crucial qualities for social interaction. 

Those are: social games, intuition, curiosity, occasion and meaning. These qualities should be 

used to develop the installation in order to be fully successful. 
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2. Indledning  

Følgende projekt beskæftiger sig med den problemstilling, som vi i gruppen er bekendt med, 

”frygten” for at interagere med fremmede i det offentlige rum. Men hvad skyldes denne frygt 

og hvad skal der til for at overskride de sociale barrierer, vi ser som værende en afgørende 

forhindring i at tage kontakt til fremmede. I artiklen “Loneliness Matters: A Theoretical and 

Empirical Review of Consequences and Mechanisms” af Louise C. Hawkley og John T. 

Cacioppo, argumenteres der for at frygten for at mislykkes i sin interaktion med andre er det 

der afholder os fra at tage kontakt. Det skyldes manglende evne til at afkode den sociale 

kontekst korrekt, og de følelser det genererer, følelser såsom skam, ydmygelse og nederlag 

(Hawkley & Cacioppo, 2013). Denne frygt siges at være et urinstinkt, der stammer fra vore 

forfædres tid, en tid hvor det at være en del af fællesskabet havde stor betydning for ens 

overlevelse. Vi mennesker reagerer på det vi oplever som negativ eller positiv social feedback, 

grundet kemien i vores kroppe. Hvad der bestemmer, om den sociale feedback er positiv eller 

negativ, er en subjektiv følelse af at blive inkluderet eller ekskluderet.  

Vi ønsker at se nærmere på hvordan og hvorvidt en teknologisk installation i det offentlige 

rum kan fungere som medie for interaktion mellem fremmede. Først redegør vi for hvilke 

spilleregler vi mennesker følger, når vi interagerer med andre ud fra sociolog Erving Goffmans 

teorier. Endvidere redegør vi for William Gavers Ambiguous Design Theory og Paul Dourish’ 

teori om Embodied Interaction, for derigennem at opnå en forståelse for, hvad der er vigtigt 

at have in mente i udviklingen af interaktive installationer. Vi har designet vores installation 

ud fra den viden vi har genereret gennem Programmatic Design Research. Dernæst benytter 

vi RUC´s analyseværktøj TRIN-modellen til at strukturere vores teknologiske analyse af især 

PoseNet, som er installationens primære teknologi. PoseNet analyseres i forhold til de øvrige 

teknologier som indgår i vores installation, samt de sociotekniske systemer som 

installationens teknologiske systemer er indlejret i. Som en del af analysen diskuterer vi de 

utilsigtede konsekvenser ved vores installations teknologi, samt de drivkræfter og barrierer 

der er for udbredelsen heraf. Til sidst vil vi diskutere hvorvidt teknologier i interaktive 

systemer kan medvirke til at skabe kontakt mellem unge i det offentlige rum, ud fra den viden 

vi har generet gennem rapporten og ved at sammenligne med andres interaktive designs. 
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Projektet afsluttes med vores egen Annotated Portfolio, hvori vi beskriver fem nøgle kvaliteter 

indenfor design af teknologiske installationer. 

3. Problemfelt 
 

En undersøgelse, foretaget af analyse- og rådgivningsvirksomheden Megafon, viser i grove 

træk danskernes tilbøjelighed til at tale med fremmede i det offentlige rum. Undersøgelsen 

viser at personer i alderen 18-29 år, bosat i Hovedstadsområdet, er den gruppe der isolerer 

sig mest (Hansen, 2019). Forsknings- og konsulentvirksomheden DEFACTUM har i en 

undersøgelse om Danskernes trivsel fra 2019 konkluderet, at der over de seneste 10-20 år er 

sket en generel forværring af den mentale sundhed hos unge. Ligeledes viser undersøgelsen 

at 12 % af de 16-29-årige føler sig ensomme, det gør de unge til den aldersgruppe hvor fleste 

føler sig ensomme (Lasgaard et al., 2019), hvilket hænger godt sammen med Megafons 

undersøgelse af danskernes trivsel.  

Det generelle billede af Megafons undersøgelse viste at otte ud af ti danskere, der bevæger 

sig i det offentlige rum, laver andre ting end at interagere med menneskene omkring sig. 

Undersøgelsen viser en klar sammenhæng mellem mobilforbruget hos de forskellige 

aldersgrupper og graden af interaktion med fremmede i det offentlige rum. Jo yngre 

aldersgruppe, desto større er deres mobilforbrug og desto mindre er deres interaktion med 

fremmede. Tilsvarende er det de ældre aldersgrupper, der benytter mobilen mindst i det 

offentlige rum, de konverserer i stedet med dem omkring sig.  

Figure 1: Statistikker fra MEGAFONS: Hvad laver du, når du er alene i det offentlige rum? (Hansen, 2019) 
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Sociolog Johannes Andersens udtaler, at unges manglende evne til at konversere med 

fremmede i det offentlige rum bl.a. skyldes det stigende medieforbrug (Hansen, 2019). 

Undersøgelsen peger ligeledes på mistillid til hinanden og til egne evner til at konversere med 

fremmede som en mulig årsag til den manglende konversion mellem fremmede. Hvorfor vi 

lader denne mistillid til os selv og andre afholde os fra at tage kontakt til andre, kan have sin 

årsag i sociolog Erving Goffmans teori om de dominerende sociale mønstre som præger 

vestlig kultur (Goffman, 1967). Teorien er forankret i de sociale mønstre, som præger de 

vestlige samfund. Vores frygt for at tabe ansigt afholder os fra at interagere med omverden. 

Konsekvensen af denne manglende evne til at interagere med sin fysiske omverden kan 

resultere i stress og ensomhed hos den enkelte (Hansen, 2019). Unge, der føler sig ensomme 

over længere tid, er i risikozonen for at udvikle helbredsproblemer af alvorlig karakter. Derfor 

er det nødvendigt at forstå ensomhedens rødder, og hvordan vi i samfundet kan afhjælpe 

ensomheden, samt hvordan vi fremadrettet kan minimere den stigende sygdomshistorik der 

frem til nu lader til at farve statistikkerne. Dette taler ind i problematikken om at unge isolerer 

sig, netop derfor ser vi denne problematik som værende relevant at forsøge at bidrage til, ved 

at påvirke de sociale mønstre der er styrende for interaktionen mellem unge i det offentlige 

rum.  

Interaktionsdesignere har indirekte forsøgt at afhjælpe denne problemstilling der ses, med 

unges manglende evne til at interagere med fremmede. Det kan måske synes paradoksalt at 

forsøge at afhjælpe problematikken gennem diverse teknologiske systemer, da bl.a. unges 

stigende medieforbrug tilsyneladende bærer en del af ansvaret for problematikken og den 

stigende ensomhedsrate blandt unge. Fordi unge er bekendte med diverse teknologier, synes 

vi dog det er en oplagt undersøgelse, med intentionen om at inspirere de unge til at bruge 

teknologien på en ny måde. Flere interaktionsdesignere har gennem årene skabt forskellige 

kunstinstallationer der på hver sin måde har lykkedes med at skabe interaktion mellem 

mennesker. Disse installationer vil vi bruge som inspiration for vores projekt. 
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4. Problemformulering og arbejdsspørgsmål  

4.1.  Problemformulering  

Hvordan kan en teknologisk installation fremme social interaktion blandt unge i Københavns 

byrum? 

4.2.  Arbejdsspørgsmål 

1. Hvilke teorier kan bidrage til forståelsen af, hvordan mennesker interagerer indbyrdes 

samt med en teknologisk installation?  

Vi vil redegøre for Erving Goffmans teori, for William Gavers Ambiguous Design Theory og 

Paul Dourish’ teori om Embodied Interaction. Derudover vil vi redegøre for vores 

teknologiforståelser beskrive nogle interaktive installationer som vi har hentet inspiration fra.  

2. Hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge PoseNet i en interaktiv installation? 

Vi vil analysere PoseNet i samspil med de resterende teknologiske systemer der indgår i vores 

installation ved hjælp af TRIN-modellen. Derigennem skaber vi et overblik over de 

udfordringer som teknologien bidrager til ved udbredelsen heraf.  

3. Hvordan kan teknologier bidrage til at skabe kontakt mellem unge i det offentlige rum 

gennem en teknologisk installation? 

Her vil vi diskutere de allerede nævnte teorier, og den genererede viden disse har bidraget 

med, for at forstå hvilke kvaliteter en teknologisk installation bør rumme, når den skal skabe 

social interaktion mellem unge i det offentlige rum. 

5. Afgrænsning 

Vores projekt bærer præg af Covid-19 epidemien. Ideen udsprang af at vi i en tid som denne 

med to meters afstand, mundbind og smittespredning oplever at distancen mellem os er stor. 

I et samfund hvor vi i forvejen ikke sætter os ved siden af hinanden i bussen eller taler 

uopfordret til en fremmed, og hvor vi gemmer os bag vores mobiltelefoner, er 

berøringsangsten i fuldt flor. I den forbindelse er begrebet hudsult blevet en central del af 

vores ordforråd. Vi ønskede at lave en teknologisk installation der kunne skabe nærhed igen 

og komme hudsult til livs. Men den fysiske berøring modstrider de restriktioner der præger 

vores hverdag og vores fokus har bl.a. derfor flyttet sig gennem projektet. 
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Desuden har vi været begrænset af de økonomiske og teknologiske ressourcer vi har haft til 

rådighed. Vores installation er forblevet på et prototype-niveau, fordi projektet primært er 

forankret i den teknologiske dimension frem for den designmæssige. Udfaldet har derfor ikke 

levet op til vores indledende forventninger. Dette bliver uddybet i vores analyseafsnit under 

trin 6 om drivkræfter og barrierer. 

6. Begrebsafklaring 

Teknologisk installation: Med teknologisk installation mener vi en interaktiv installation med 

et centralt interaktivt teknologisk system, der har et output ud fra brugerernes inputs. 

Social interaktion: Ved dette begreb menes interaktioner, altså møder mellem mennesker, 

hvor to eller flere påvirker hinanden. 

PoseNet: Et open-source program man bruger til human pose estimation, som virker ved at 

et kamera opfanger punkter på en krop (single-pose) eller flere personers kroppe (multi-pose) 

ved hjælp af programmering og algoritmer.  PoseNet forklares i dybden i vores analyse. 

7. Semesterbinding 

Vi vil analysere PoseNet, som er den teknologi der er fundamentet for den installation vi har 

designet med intentionen om at udfordre de sociale spilleregler og skabe interaktion mellem 

unge i det offentlige rum. Slutteligt vil vi diskutere teknologier i installationer og hvad de skal 

kunne. 

Projektarbejdet inddrager alle tre HumTek dimensioner: Teknologiske Systemer og Artefakter 

som er projektets hoveddimension, samt Design & Konstruktion og Subjektivitet, Teknologi 

og Samfund. Vi vurderer at alle dimensioner er uundværlige for at besvare problemstillingen 

tilstrækkeligt. 
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7.1. Teknologiske Systemer og Artefakter  
 

Projektets analyse er struktureret ud fra TRIN-modellen fra TSA I kurset. Her analyseres og 

diskuteres vores installations teknologi. Vi vil blandt andet beskrive de indre mekanismer og 

processer, samt de teknologiske artefakter, hvor intentionalitet og funktionalitet bliver 

defineret. Udover det vil gruppen beskrive de systemer, som er forbundet til installationen og 

diskutere hvilke utilsigtede effekter teknologien har. Derefter diskuteres de drivkræfter og 

barrierer, der har været ved at implementere installationen i forhold til dens formål.   

 

7.2. Design og Konstruktion  
 

Denne dimension bruges til udvikling af installationen, som er projektets designløsning på 

problemet med at unge har svært ved at interagere i det offentlige rum. Vi har udviklet en 

fælles forståelse for problemfeltet gennem Coloured Cognitive Map, for at undersøge mulige 

designløsninger. Installationen er bl.a. blevet visualiseret ved brug af brainstorm og 

storyboarding. Vi har benyttet Annotated portfolio og Programmatic Design Research til at 

designe, udvikle og evaluere installationen. 

7.3. Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
 

STS dimensionen vil ligeledes blive inddraget løbende i projektet. Gruppen vil redegøre for 

nogle af de sociale spilleregler der er definerende for den interpersonelle interaktion mellem 

mennesker og for interaktionen mellem mennesker og teknologiske systemer. Derudover vil 

vi inddrage STS-pensumtekster i vores perspektivering. 
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8. Metodeafsnit 
 

I følgende afsnit vil vi redegøre for de metoder vi har benyttet gennem vores arbejdsproces. 

Metoderne har givet os en forståelse for hvordan vi i samspil med den genererede viden fra 

ovenstående teorier, kan udvikle et teknologisk system, der bidrager til interaktion mellem 

unge i det offentlige rum. 

8.1. Designudvikling 
 

Brainstorm  

Brainstorm er en metode der bruges til idégenerering. Her nedfældes alle tænkelige ideer. 

Formålet med brainstorm er at sætte gang i en kreativ proces. Der er plads til alle ideer her, 

intet er for stort eller småt (KU Værktøjskassen, 2020). 

 

Coloured Cognitive Mapping   

Coloured Cognitive Mapping (CCM) er en metode forankret i Design og Konstruktion. Det er 

en metode der giver et visuelt overblik, over et givent problem. Det visuelle produkt er et 

problemkort, der tydeliggør de årsager og konsekvenser der ses ved og til et specifikt 

problem. Vha. dette problemkort kan man opstille forskellige løsninger (Venable et. al, 2014).  

 

Storyboard  

Storyboard er en kreativ metode, der ofte forbindes med filmproduktion. Det er et værktøj 

hvor man fremstiller en visuel præsentation af et manuskript eller (i dette tilfælde) 

designforslag i et tegneserie-format. (Heje, 06.10.2020, egne noter). 

 

8.2.  Programmatic Design Research 
 

‘Design for the unexpected: Instead of designing from a problem solving perspective, 

designing for homo explorens encourages designs that enable unexpected interactions to 

unfold. Create exploration through mediated complexity: Instead of aiming to create optimal 

(noise-free) information carriers, it is encouraged to design mediated systems with higher 

level of complexity. Play with the intimacy of full-body interactions: Acknowledge the 
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importance of the interaction aesthetics and how we as humans use our whole bodies to 

explore social relationships. Create social playfulness through distortions of situated norms: 

By playing with the boundaries of social norms situated in public settings, people can be 

challenged to collaboratively renegotiate their shared experience. Let them become 

performers of their own narratives: We can design interactions that embrace a multi-layered 

set of agendas and enable people to take charge of their own performative roles.’ 

(Löwgren et al.,2013, s. 86) 

 

“Towards programmatic design research” (2013) er en artikel skrevet af tre forskere Jonas 

Löwgren, Henrik Svarrer Larsen og Mads Høbye. Den handler om en metodisk tilgang, som 

hedder Programmatic Design Research (Programmatisk Designforskning) inden for 

interaktionsdesign og design research, der kan bruges til at generere viden ved brug af 

programmer. Vi ønsker at designe en installation, der kan bidrage til at fremme interpersonel 

interaktion i det offentlige rum. Programmatic Design Research anvendes i forbindelse med 

udvikling og evaluering af vores installation, og dens bagvedliggende teknologi, som er 

PoseNet.

 

Figur 2: Programmatic design research model lavet af Jonas Löwgren, Henrik Svarrer Larsen og Mads Høbye (Löwgren et 
al.,2013, s. 87). 

 

Figur 2 viser modellen for Programmatic Design Research.  Cirklen repræsenterer den 

centrale igangværende proces for programmet mellem to elementer: engagements og optics. 

Engagements refererer til alt, som er forbundet med design, testing og evaluering. Optics 
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handler om at finde den mest tilpassede måde at se på tingene. Dette betyder, at optics 

indeholder den viden, som er nødvendig til at lave et program sammen med den viden, der 

genereres under engagements. De to elementer danner en løkke, der viser en løbende 

udvikling af programmet, som ændrer og udvikler sig over tid. Det sidste element er 

takeaways fra programmet, hvor der udarbejdes et akademisk skrift i form af f.eks. annotated 

portfolio eller manifesto.  

 

Værdier og kvaliteter ved programmer 

Programmer forstås som det holistiske og hermeneutiske forhold mellem optics og 

engagements. Programmet skal altså ikke svare på en begrænset problemstilling ud fra 

fastsatte rammer eller isoleret viden, men forsøge at åbne forskningsprocessen i det omfang, 

hvor f.eks. forsøgspersoner indgår i at stille relevante problemdiagnoser. Formålet med 

programmere i Programmatic Design Research er at få brugeren til at engagere sig med 

teknologien, og prøve at udforske dets potentialer og muligheder. Programmer skal være 

åbne for det uventede, spontanitet, improvisation og intuition. Udover det beskriver Löwgren 

et al. programmer som situerede og stemningsfulde. Den stemningsfulde natur, ethvert 

program rummer, handler om at få brugeren til at engagere sig i designets aktiviteter på en 

udforskende måde.  Dette giver brugeren mulighed for at lære og udforske alle muligheder, 

der er forbundet med designet. Det essentielle for programmer er praksis eller omgivelser og 

menneskers engagement med programmet, samt deres mening om det. Löwgren et al. 

tydeliggøre at dette er specielt vigtig i sammenhæng med designtraditioner, hvor designets 

aktiviteter skal overbevise nogen om noget, initiere en teori eller bekræfte en hypotese, 

fremfor at lade brugeren eksperimentere med programmet.  

Vi ønsker at udvikle vores eget program, der vil være en del af vores installation. Programmets 

bagvedliggende teknologi er PoseNet lavet af TenserFlow. Vi vil videreudvikle på programmet 

og analysere dets virkning i vores installation, for at undersøge om PoseNet er en reel 

løsning til opbygningen af en interaktiv installation, hvis intention er at fremme interaktionen 

mellem mennesker i det offentlige rum.  

 

Optics 

Begrebet optics repræsenterer vidensindsamling samt den måde hvorpå tingene anskues, 

som styrer fortolkningen af programmet og de konkrete engagements. Med andre ord styrer 
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optics handlingerne og udviklingen af programmerne. Viden, der opstår under engagements 

bidrager til optics og omvendt - viden opsamlet i optics hjælper med den videre 

programudvikling. Hele forløbet mellem “optics og engagements” er en cirkulær proces, som 

kan og skal gentages flere gange for at få øjeblikkelig feedback af programmet, som er 

nødvendig til videreudvikling. Dette betyder at optics udvikler sig gennem engagements, såvel 

som at den indrammer og beriger dem. 

 

Vores optics bruger vi til at designe og evaluere vores program og installation. Ambiguous 

Design Theory og Embodied Interaction bruges til at evaluere og diskutere vores prototype. 

Goffmans teori er en del af vores undersøgelser forbundet med problemfeltet. Vi har ladet os 

inspirere af andre kunstneres værker såsom Mediated Body. Denne viden hjælper os med at 

udvikle vores installation. Testing og udvikling af installationen bruges også i vores analyse af 

PoseNet.  

 

Engagements 

Engagements kan tage forskellige former, f.eks. probing eller prototyping. Det er almindeligt 

i designfeltet, at lave en designskitse for en autentisk deltagelse i en kreativ proces af 

kollaborativ udforskning i modsætning til en symbolsk deltagelse, hvor brugere ikke får en 

chance for at prøve en foreslået løsning af eller tjene som aktører i en formel empirisk 

evaluering, som man eksempelvis gør i en iterativ designproces. Engagements skal give 

situerede kommentarer og invitere til en debat om systemets intentionalitet, frem for at give 

en bestemt løsning på et isoleret problem.  

Engagements kan man også forstås som arbejde i den virkelige verden. Det handler ikke kun 

om at teste prototypen og notere hvordan det gik, men også om kontinuerlig ændring af 

programmet, som resultat af det, som blev lært under testing. Engagement involverer arbejde 

i den virkelige verden på forskellige måder. Det kan f.eks. være arbejde i lab, felt eller 

showroom. Nogle gange kombineres de forskellige måder af testing og prototyping. Når man 

arbejder i feltet, som f.eks. med Mediated Body i Nevada ørkenen (Hobye & Löwgren, 2011), 

så programmerer og videreudvikler man i feltet, og overgangen mellem optics og engagement 

vil da være mere flydende. Dette betyder, at man nogle gange er nødt til at redefinere 

definitioner og metoder. Sluttelig er det vigtigt at understrege, at ikke alle engagements i et 

program er artefakt-orienteret.  
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Vi arbejder med vores installation i det offentlige rum og derhjemme. Selve 

programudviklingen sker hjemme, hvorefter vi tester vores installation i det offentlige rum, 

så vi kan undersøge menneskers engagement med teknologien.  

 

The hermeneutic loop 

Løkken mellem optics og engagements er hermeneutisk, hvilket betyder at de to elementer 

tilsammen danner en helhed, det er en løbende udviklings- og evalueringsproces, som 

cirkulært påvirker hinanden. En løbende evalueringsproces kan f.eks. vise et mønster i 

problemet, som er uforudsete, og kan derfor hjælpe med at finde en anden løsning eller helt 

ny ide til det genererede problem.  Dette kan hjælpe med at tage design op på et nyt niveau, 

hvor man lærer fra engagements og danner ny optics på programmet, for på baggrund heraf 

atter skitsere nye engagementes.  

Artefakter spiller en vigtig rolle i designprocessen, fordi de skaber forundring og katalyserer 

samtalen. Ligeledes er teori et andet vigtigt element, der spiller en betydelig rolle i forhold til 

evaluering og refleksion af et program. Programmer skabes for at engagere brugeren i en 

praksis, frem for at de skabes på baggrund af teorier. Dette betyder dog ikke, at programmer 

ikke er teoretiske. Forholdet mellem program og teori er dynamisk, hvor igangværende 

fortolkning af optics og engagements kan føre til ændringer i teoretiske konstruktioner. Det 

hænger sammen med det som Dourish siger, at man kan miste noget i processen, hvis man 

fokuserer for meget på at teste programmet efter en bestemt teori.  Programmet skal være 

åbnet for alt mulig feedback, da man lærer bedst ud fra det uforventede. Valget af et bestemt 

engagement eller en bestemt artikulation er ikke vilkårlig eller isoleret. Den følger udviklingen 

og programmets aktuelle tilstand, med hensyn til dets optics og engagements.  

 

Takeaways 

Takeaways er et akademisk bidrag til designforskningen. Spørgsmålet er hvordan en holistisk, 

hermeneutisk designproces, som genererer viden, kan bidrage akademisk til design 

videnskaben, hvis produktet af arbejdet er et stykke tekst med masser af billeder og måske 

multimedia bilag? 

Takeaways er adresseret til researchere og designere. Det materiale, som er fundet under 

forskning skal kommunikeres på en forståelig måde, så andre forskere er i stand til at 
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bedømme dets betydning og værdi. Forskning skal også tilføje noget opfindsomt og nyt til det 

akademiske samfund. Dette bidragelse skal være empirisk, analytisk og teoretisk funderet, og 

forskningsprocessen og ræsonnementet skal være strengt og kritiserbart. Sluttelig skal 

forskningen være relevant for det akademiske samfund, som den er adresseret til. Andre 

designere og forskere skal finde forskningen stemningsfuld og brugbar i deres egen design 

research. Den skal indebære viden fremfor en løsning. At generere viden ved brug af 

Programmatic Design Research er også relevant for f.eks. interessenter. 

Der er også et spørgsmål om artefakter og deres rolle i Programmatic Design Research. 

Indeholder artefakter viden i sig selv, eller tjener de kun som instrumenter til efterfølgende 

produktion af viden gennem f.eks. evaluering eller systematisk refleksion? Löwgren et al. 

argumenterer for, at artefakter er et vigtigt aspekt af Programmatic Design Research. Hvor 

man i det traditionelle designfelt lægger vægt på eksemplarisk design, bygger Programmatic 

Design Research på et repertoire af iterationer og prototyper. Et andet argument er, at 

artefakter og engagementer er en del af den hermeneutiske proces i programmet, og de skal 

diskuteres i forhold til abstraktioner og refleksioner. Artefakterne gengives ikke altid nemt 

med tekst og billeder, fordi interaktiv adfærd, dynamik og kropslige oplevelser er de vigtigste 

i f.eks. interaktiv design, mere end statisk form, farve eller struktur.  

 

Löwgren et al. foreslår to måder for hvordan man kan præsentere artefakterne i 

Programmatic Design Research, enten som en annotated portfolio eller manifesto. Annotated 

portfolio er den metode, som bruges i projektet her, og er beskrevet i næste afsnit. Manifesto 

er en anden tilgang til takeaways, hvor programmets holistiske natur er præsenteret af en 

række kortfattede imperativer, som f.eks. “Design til det uventede!” eller “Lad dem blive 

kunstnere af deres egne fortællinger!” Disse anvendes som temaer til at strukturere den 

overordnede kommunikation af artefakter og abstraktioner fra programmet til den 

konventionelle form for en afhandling.  

For at konkludere; det er designforskeres ansvar at kreere takeaways, der er relevante for det 

akademiske samfund. Det vigtigste er at respektere programmets holistiske natur, altså at 

kommunikere forholdet mellem optics og engagements tydeligt, så det udfolder den rigdom 

af kvaliteter der observeres, samtidigt med at det letter tilegnelsen af ny og eksisterende 

viden.  
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Kort sagt refererer optics til den del af designprocessen hvor viden om programmet tages ind 

og processeres, engagement er at tage denne viden programmet dækker over med ud i 

praksis, for at afprøve det. The hermeneutic loop er en betegnelse for den iterative 

designproces der cirkulært veksler mellem optics og engagement. Hovedpointerne af den 

opnåede viden bliver afslutningsvis videreformidlet i form af takeaways. 

 

8.2. Annotated Portfolio 

Bill Gaver arbejder med design og praksisbaseret forskning, bl.a. med research-through-

design. Han har arbejdet med at legitimere den forskning HCI-designere skaber naturligt i sin 

praksis ved bl.a. at se på de metoder, som designere allerede bruger. Den del vi er inspirerede 

af metodisk er Annotated Portfolio - som Gaver foreslår som et værktøj til HCI-designere. Han 

har bl.a. samarbejdet med John Bowers, som også arbejder indenfor HCI-design. 

 

“Artifacts are illuminated by interactions. Annotations are illustrated by artifacts.”  (Gaver & 

Bowers, 2012, s. 47) 

 

I Annotated Portfolios diskuterer Bill Gaver og John Bowers hvordan design kan bidrage til 

forskning indenfor HCI. I gængse designpraksisser spiller teori ofte en lille rolle, derfor ses den 

forskning som designpraksisser tilbyder, som noget der ikke er ‘rigtig’ forskning (Gaver & 

Bowers, 2012). De fleste ser videnskab som noget der bygger på teorier og generaliserbar 

viden, men hvis vi som designere er nødt til at ændre vores praksis så den bliver mere som 

andre videnskaber, risikerer vi at miste noget i processen (Gaver & Bowers, 2012). Gaver og 

Bowers beskriver vigtigheden i den viden designere besidder, og udtaler et behov for at 

designere legitimerer deres design som research. 

 

“It seems clear that the products and concepts of design can reflect 

insights and innovations that are topical and valuable to the HCI research community,” 

(Gaver & Bowers, 2012, s. 42) 

 

Derfor er målet for Gaver at finde en måde at formidle den tavse viden der findes indenfor 

HCI design, så den kan ses på som research (Gaver & Bowers, 2012). Det skal være på en 
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måde, som læner sig op ad den metode og praksis som HCI-designere allerede benytter, frem 

for at kopiere andre designfelter. Deres løsning er at lave en annotated portfolio (Gaver & 

Bowers, 2012). Det med at formidle design gennem portfolioer minder meget om det 

designere og kunstnere i forvejen gør.  

 

En annotation er i den her sammenhæng det, der bliver kommenteret eller peget på, ved et 

design ud fra et specifikt perspektiv (Gaver & Bowers, 2012).  Det er formuleret i kvaliteter 

som designet besidder. Ved ethvert design foretages der utallige valg om funktionalitet, 

æstetik, hvordan det skal bruges, sociopolitiske kvaliteter. Når vi skal forstå et design kan vi 

på samme måde anskue det fra alle de forskellige perspektiver og her er en annotation det ‘vi 

peger på’, ud fra det perspektiv vi vælger at dykke ned i. (Gaver & Bowers, 2012). Design skal 

være ‘annotated’, det skal pege på noget og give mening i en kontekst for at kunne ses som 

research.  

 

En annotated portfolio ser ikke kun på et enkelt design ud fra en annotation, men på en række 

designs, som alle tilsammen udgør en portfolio, der tilsammen peger på nogle kvaliteter. Når 

vi sammenligner designs ud fra annotationer, kan vi begynde at få en forståelse af et 

designfelt og hvilken værdi det designfelt har. Annotated portfolio er dog ikke ment som en 

designteori i HCI som forklarer og forudser, ligesom mange teorier i andre videnskaber gør.  

 

“Rather than predict the future, we seek to inspire novel work and offer a mapping of the 

dimensions of emerging design spaces in which it might be situated. 

Any particular set of annotations is perspectival, allowing other annotations to be made. 

Annotations allow family resemblances to be reasoned about, rather than theoretical 

deductions to be made.” (Gaver & Bowers, 2012, s. 48) 

 

En Annotated Portfolio: 

• Er en samling af en række design eller design artefakter præsenteret i en form for 

portfolio med annotationer, som hver peger på bestemte kvaliteter og udpensler 

forskelle og ligheder inden for en række af design der er i familie med hinanden 

• Kan have alle former, der er ingen regler for hvordan det skal formidles 
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• Består af designs og annoterede kvaliteter. Både kvaliteterne og de design, som 

kvaliteterne peger på, rummer lige vigtig viden 

• Kvaliteterne kan bidrage til at vi forstår designets værdi og dets muligheder og gør det 

sammenligneligt med andre i et portfolio 

• En metodologi til at formidle design research 

 

Vi bruger Annotated Portfolio metodisk i projektet til at lave vores egen Annotated Portfolio. 

Det vil både fungere som vores visuelle præsentation og som en formidling af den tilegnede 

viden og forståelse, for de essentielle kvaliteter der er i fokus, ved udarbejdelsen af interaktive 

installationer, med social interaktion i fokus. 

 

8.3. TRIN-modellen 
 

Følgende model er udviklet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels Jørgensen, 

alle lektorer ved Roskilde Universitet. Trinmodellen er ikke alment kendt som metode, men 

er tiltænkt som analyseværktøj, der hjælper med at stille de relevante spørgsmål det kræver 

at forstå en teknologis funktionalitet i forhold til de materielle objekter den udgøres af, samt 

at forstå en teknologi i forhold til de sociotekniske systemer, som teknologien indgår i.  

Trin 1 – Indre mekanismer og processer 

Som led i en analyse af en given teknologi, fungerer dette trin som fundament for at få 

beskrevet teknologiens formål, og hvilke indre mekanismer og processer der har betydning 

for dette og ligeledes disses indbyrdes kollaboration. 

Med indre mekanismer forstås de mekaniske og automatiske elementer, som teknologien 

bygger på. Omvendt har begrebet processer relevans ift. de naturlige processer, som kan have 

betydning for en teknologis formål, her kan eksempelvis være tale om hvordan vind er en 

nødvendig faktor for at en vindmølle kan generere energi i form af elektricitet (Jørgensen, 

2020) 
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Trin 2 – Teknologiske artefakter 

Følgende trin bruges til at beskrive de delkomponenter som en teknologi består af, de enkelte 

artefakter som teknologiens helhed udgøres af. Her beskrives artefakternes funktion 

uafhængigt af hinanden (Jørgensen, 2020).  

Trin 3 – Utilsigtede effekter 

Hvilke uventede positive og især negative effekter ses der ved udbredelsen og/eller brugen 

af den teknologi der analyseres? 

Nogle teknologier har utilsigtede effekter som er vedvarende, mens andre utilsigtede effekter 

optræder midlertidigt, disse negative effekter karakteriseres som risici. 

Ved de utilsigtede effekter sigtes der efter at få defineret de negative effekter der er ved 

teknologien eller brugen deraf (Jørgensen, 2020).  

 Trin 4 – Teknologiske systemer 

Her ser man på den større teknologiske sammenhæng som en teknologi indgår i. Det kan bl.a. 

være forskellige sociotekniske systemer, andre teknologier og den kulturelle kontekst som 

teknologien indlejres i, og hvordan dette sammenspil mellem teknologien (den der 

analyseres) og andre systemer har betydning for bl.a. teknologiens formål og de utilsigtede 

effekter (Jørgensen, 2020).  

Trin 5 – Modeller af teknologier 

Modellerne kan være både visuelle, numeriske eller fysiske. Modellerne har til formål at 

tydeliggøre teknologiens funktion og design eller elementer heraf (Jørgensen, 2020). 

Trin 6 – Teknologi som innovation 

Hvilke drivkræfter og barrierer er der ved tilvejebringelsen af den teknologi der analyseres? 

Realiseringen af en teknologi er knyttet til trin 1, teknologiens formål og er som udgangspunkt 

den primære drivkraft for teknologiens udbredelse, endvidere kan der være andre drivkræfter 

såsom investorerne, sociale forhold, økonomiske forhold mv. Hensigten med trin seks er at 
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sammenfatte de årsager til at en teknologi enten er blevet udbredt eller ikke er, altså at 

konkretisere de drivkræfter og barrierer der har forårsaget udfaldet (Jørgensen, 2020).  

De barrierer der ses ved udbredelsen af en teknologi, er knyttet til trin 3, om teknologiens 

utilsigtede effekter. Dog ses der her ikke på de barrierer der måtte være ved selve 

teknologien, men hvilke sociale, politiske, økonomiske barrierer der evt. måtte være. Det er 

relevant at have in mente, at de utilsigtede effekter og barrierer kan være af subjektiv 

karakter og overlapper hinanden.  

 

9. Teori  

I følgende afsnit beskrives de forskellige teorier vi har benyttet til at få en dybere forståelse 

for problemfeltet. Vi bruger teorierne til at designe og videreudvikle vores installation. 

Begreberne som hver af teorierne afdækker, hjælper os med at forstå både de sociale og 

teknologiske elementer i vores egen installation, samt i andre interaktive designløsninger. 

Slutteligt vil vi benytte disse teorier og deres begreber i projektets diskussion. 

 

8.4.  ON FACE-WORK; An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction  

 

I følgende afsnit redegøres der kort for Erving Goffmans teori “On facework - An analysis of 

ritual elements in social interaction” (Goffman, 1967). Denne teori er funderet i en 

reflekterende tilgang til de dominerende sociale mønstre, som hersker i det vestlige samfund.  

 

Erving Goffman (1922-1982) er anerkendt for sit virke indenfor vestlig sociologi, blandt andet 

for sit bidrag ved teorierne “Symbolic interaction”, “Dramaturigical perspective” og 

“Interaction ritual” (Barnhart, 2021). Teorierne udfordrer ideen om, at der i mennesker ikke 

hersker et selv - altså en persona, der repræsenterer alle vores personlige egenskaber - da 

sociale interaktioner er multikomplekse og dermed påvirker selvet. Vores persona overfor 

kollegaer er anderledes end den som vi opstiller over for venner, familie, vores partner eller 

fremmede. I øvrigt varierer vores adfærd også ud fra situationsbestemte kriterier ift. vores 

følelser, tid, sted og omgivelser. Han er ofte citeret for sin teori om begreberne frontstage og 
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backstage, som definerer samspillet mellem de roller og portrætter som vi påtager os ude i 

samfundet (frontstage) kontra den persona vi agerer som i hjemmet (backstage).   

Interaction ritual arbejder med begrebet facework, et meta-værktøj hvor Goffman bestræber 

sig på at analysere og beskrive, hvordan vi udtrykker os overfor hinanden gennem de subtile 

dyder, normer og kutymer som vi er bundet af på tværs af interaktioner.  

Facework er behovet og evnen til at udtrykke følelser, så det passer ind i de sociale kontekster. 

Et af de emner som vi i denne rapport finder brugbart, er det Goffman skitserer med henblik 

på wrong face, eller loss of face.  

 

“When a person is in “wrong face” or out of face, expressive events are being contributed to 

the encounter which cannot be readily woven into the expressive fabric of the occasion. 

Should he sense that he is in wrong face or out of face he is likely to feel ashamed and 

inferior because of what has happened to the activity on his account and because of what 

may happen to his reputation as a participant. Further, he may feel bad because he had 

relied upon the encounter which he has become emotionally attached and which he now 

finds threatened.  Felt lack of judgmental support from the encounter may take him aback, 

confuse him, and momentarily incapacitate him as an instant. His manner and bearing may 

falter, collapse, and crumble. He may become embarrassed and chagrined; he may become 

shamefaced.” (Goffman, 1967, s. 8) 

 

I den forbindelse præsenterer Interaction Ritual et vigtigt begreb i forhold til nogle af de 

emner vi ønsker at berøre i denne opgave jf. problemfeltet. Goffman redegør for begrebet: 

Avoidens process. Begrebet består af mange forskellige komponenter eller 

undgåelsesprocesser, men en af de vigtige betragtninger er her, at vi hellere undgår at 

forhaste os i sociale interaktioner af frygt for loss of face, fremfor at opsøge dem. Hvis vores 

frygt for sociale fejltrin overstiger vores trang til at omgås hinanden i samfundet, kan det føre 

til en bred vifte af omfattende effekter for vores sociale færden. Hvis ikke vi opsøger 

kontakten med den fremmede, får vi ikke trænet det som Goffman kalder poise - som er vores 

evne til at tackle sociale trusler, samtidigt med at vores perception eller 

situationsfornemmelse bliver reduceret. Goffman tilbyder en ontologisk vinkel på de sociale 

koder, som indfinder sig i vores subtile tilværelse, og vi vil anvende denne filosofi til at 
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kortlægge, hvordan en teknologi skal forankres i samspil med tankestrømninger associeret til 

facework. 

8.5.  Ambiguous Design Theory 
 

William W. Gaver er professor og leder af The Interaction Research Study ved Goldsmiths 

universitetet i London. Han har beskæftiget sig med design-ledede metoder og innovative 

teknologier for hverdagslivet, der har udmundet sig i, at han har dannet et internationalt 

anerkendt studie, hvor han har samlet designeres viden og kompetencer sammen med 

ekspertisen fra teknologividenskaben og sociologi. Den mest kendte er Cultural Probes og 

hans konceptuelle arbejde med emner som ambiguity - altså tvetydighed - i forhold til 

designarbejde som Ambiguous Design Theory handler om.  

Ting har ikke en iboende ambiguity, men de kan give mulighed for forskellige fortolkninger 

afhængig af deres præcision. Ved at undlade at lave for klare rammer, altså lave en 

tvetydighed, kan man motivere folk til selv at skabe situationens mening. Artefaktet eller 

situationen skaber en form for kontekst eller betydning uden at fremlægge en bestemt 

hensigt.  

 

“This can be both inherently pleasurable and lead to a deep conceptual appropriation of the 

artefact” (Gaver et al., 2003, s. 236). 

Umiddelbart ville man se ambiguity som et problematisk element, men Gaver argumenterer 

for at det kan være en mulighed for at opildne individet til at fortolke og indgå i situationer 

for dem selv med systemet og dets kontekst, og derigennem skabe en dybere og mere 

personlig forståelse for disse systemer (Gaver et al., 2003).  

Denne egenskab af ambiguity er især relevant, når vi ser på digitale teknologier, der er 

designet til at understøtte aktiviteter uden for arbejdet i f.eks forskellige hverdags 

applikationer. Omvendt ville det være problematisk at anvende ambiguity i klare 

veldefinerede strukturer, såsom teknologisk infrastruktur, sundhedsteknologier eller 

sikkerhedsopgaver, af frygt for at det vil føre til misforståelser (Gaver et al., 2003) 

Der argumenteres for at netop denne ambiguity er en del af hverdagen; de fleste ting har 

flere mulige betydninger og derigennem kan det være en fordel at inkorporere ambiguity i 

design. Først og fremmest tillader det designeren, at engagere brugeren i forskellige 
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problemer uden at begrænse dem. Yderligere bidrager det til, at lade designeren give deres 

forståelse af problemet, og lade brugerne finde deres egen fortolkning ud fra forskellige socio-

kulturelle baggrunde (Gaver et al., 2003). 

Ambiguity er normalt med vilje undgået i interaktion mellem mennesker og computer, men i 

interaktionsdesign kan det have en positiv effekt. Et eksempel på dette er Projektet 

“Realities” som er et system der skulle få flere ældre mennesker til at flytte ind i det 

hollandske boligkvarter Bijlmer (Gaver et al., 2003). Designet skulle belyse og sprede de 

meninger og bekymringer de ældre havde om boligkvarteret (da det havde et dårligt ry i 

holland). Formålet var at portrættere 

områdets positive og appellerende 

kvaliteter. Det mest synlige element blev 

tre såkaldte “Sloganbænke” og en 

“Billedbank”. Sloganbænkene fungerede 

både som bænke, men havde også et 

indbygget display der viste håndskrevne 

slogans skrevet af de lokale ældre. 

 

Billedbanken bestod af fem skærme i en 

trækasse og viste forskellige billeder 

samlet af de ældre mennesker der skulle repræsentere deres liv. Bænken og billedbanken var 

forbundet trådløst så de forskellige slogans og de billeder der blev vist i billedbanken 

afspejlede hinanden. 

Projektet brugte ambiguity på en række forskellige måder. Slogans og billeder blev 

præsenteret uden nogen rigtig form for kontekst, hvilket overlod beskueren til selv at tolke 

på dem. Bænkene skabte en spænding gennem tvetydigheden, om man skulle sætte sig på 

dem eller stå og kigge, da det var svært at se de forskellige slogans hvis man satte sig på 

bænken. De balancerede det kendte med det ukendte og det virkede appellerende for de 

lokale at interagere med systemet på grund af denne tvetydighed (Gaver et al., 2003). 

Det er essentielt at påpege at i eksemplet virker ambiguity mere stemningsfuldt end 

intervenerende, og på den måde fungerer det som en alternativ måde at interagere med 

brugerne. Det er vigtigt at huske at denne tvetydighed finder sted i den subtile forståelse i 

forholdet mellem mennesker og artefakter (Gaver et al., 2003). 

Figure 3: Billedbanken og sloganbænkene (Gaver et al., 2003, s. 
234) 
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Fortolkningen af ambiguities kan blive påvirket af selve artefaktets attributter og folks 

attitude eller holdninger. For eksempel kan en upræcis eller kompliceret brugerflade føre til 

flere fortolkninger end et som er præcist og konsekvent. Der bliver skelnet mellem tre slags 

ambiguity; ambiguity of information, ambiguity of context og ambiguity of relationship. Dette 

kan være en faktor i at designe interaktive designs der er engagerende eller tankevækkende. 

Samtidigt kan det hjælpe designeren at gå ud over teknologiens grænser (Gaver et al., 2003). 

 

Ambiguity of Information 

For at forklare ambiguity of information fremlægger Gaver som eksempel Picasso’s Guernica 

(1936). Billedet er fuld af stærke linjer og kanter og denne stærke kontrast i billedet kan 

resultere i at man mister information, ligesom man måske omvendt også ville miste 

information hvis noget var malet meget sart og udvisket. Dette er med til at skabe en slags 

tvetydighed, skal vi opfatte figurerne som portrætter eller unikke individer eller dyr, eller som 

en repræsentation for noget helt tredje. Det vil altså sige des mere simpelt billedet fremstår, 

des mere er det op til fortolkning (Gaver et al., 2003). 

 

Ambiguity of Context 

Ambiguity kan også opstå uden at genstanden er uklar fordi det kan forstås og ses i forskellige 

kontekster, som alle har forskellige betydninger. Her fremsættes eksemplet med Duchamp’s 

Fountain som blev afvist på en udstilling i 1917 fordi det var et urinal der var lagt på siden. 

 

Ambiguity of Relationship 

Denne type ambiguity opstår fra beskuerens personlige forhold med genstanden. Gaver og 

Martin udviklede for eksempel The Prayer som er en enhed der kan transmittere brugerens 

stemme lige op i luften, hvilket tillod folk at sende deres tanker eller bønner til hvem eller 

hvad de nu tror der hører dem (Gaver et al., 2003). Dette design virker indenfor en bestemt 

kontekst og inviterer brugere til at dele oplevelser.  

Ambiguity kan være et stærkt redskab for designeren til at belyse problemer og perspektiver 

uden samtidigt at fremsætte løsningen. I hver af typerne af ambiguity tillader det brugeren 

at reagere skeptisk eller modtageligt, og på den måde have indflydelse gennem deres egen 

fortolkning (Gaver et al., 2003). 
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Ambiguity i design er ifølge Gaver et godt redskab til at vække interesse hos  deltagerne og 

observanterne og gøre dem nysgerrige, så de derigennem føler behovet for at deltage 

yderlige. Ambiguity kan netop skjule det egentlige motiv for en installation, hvis formål bl.a. 

kunne være at føre folk tættere sammen. 

8.6. Teknologiske teorier  

I følgende afsnit beskriver vi de fundamentale teknologiteorier som TRIN-modellen bygger på, 

for derigennem at skabe en forståelse for TRIN-modellens udgangspunkt, samt hvordan den 

kan benyttes som analyseværktøj. 

TRIN-modellen er udarbejdet af Lektorerne Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels 

Jørgensen ved Roskilde Universitet. Modellen blev for første gang introduceret i 

undervisningen på Roskilde Universitet i efteråret 2017. TRIN-modellen er tænkt som 

inspiration til et teknologisk analyseværktøj for de studerende. Et værktøj der hjælper de 

studerende til at stille de spørgsmål, der er relevante for bedst muligt at kunne analysere en 

given teknologi. Modellen skal ses som en sammenslutning af eksisterende 

teknologiforståelser. Den anerkendte teknologi teori som er formuleret af 

teknologiteoretikeren Carl Mitcham, samt Müllers mere analyse orienterede teori over 

teknologier og Walter Vincentis´ begreb om det operationelle princip er alle teorier der har 

fungeret som inspireret for TRIN-modellens frembringelse (Jørgensen et al., 2020).  

Carl Mitchams teori beskriver teknologi ud fra fire elementer: Objects, knowledge, activity og 

volition. 

 

Figure 4: Billede 2: Carl Mitchams teori (Jørgensen et al., 2020, s.3) 

Objektet:  Menneskeskabte genstande, disse er ifølge Niels Jørgensen tilsvarende 

artefakter.   

Viden: Den naturvidenskabelige viden der er en forudsætning for en teknologis formål 
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Aktivitet: Den aktivitet der er omkring en teknologi, produktionen heraf, benyttelsen, 

vedligeholdelsen mv. 

Vilje:  Her refereres der til den intention hvormed teknologien benyttes, altså dens formål. 

Hvad er det der motiverer brugeren og aktørerne til at benytte, styre, udvikle netop denne 

teknologi. 

Carl Mitcham beskriver ligeledes teknologi som “the making and using of artifacts”(Jørgensen 

et al., 2020, s. 3), citatet er fra hans bog “Thinking Through Technology”, hvor han også 

beskriver de fire elementer. Mitchams primære fokus er det objekt som teknologien udgør 

eller udgøres af, og hvordan menneskets viden, aktivitet og intention i forhold til disse 

objekter har betydning for teknologiens formål (Jørgensen et al., 2020). 

Jens Müller og co. har udarbejdet en teknologi definition, der også består af fire elementer, 

definitionen minder om Mitchams, men adskiller sig ved at fokusere på de mere tekniske 

aspekter ved en teknologi (Müller et al., 1986). 

 

Figure 5: Jens Müller og Co’s teknologiforståelse (Jørgensen et al., 2020, s. 4). 

Endvidere er trinmodellen inspireret af Vincentis´ begreb om det operationelle princip, der er 

grundlaget for TRIN-modellens første trin (Jørgensen et al., 2020) Vincentis introducerer 

begrebet i sin bog ”What Engineers Know and How They Know it”, begrebet dækker kort 

fortalt over hvordan teknologier virker, altså hvilke elementer og hvilken viden der er 

nødvendig for teknologiens virke. I trinmodellen dækker det operationelle princip over 

teknologiens indre mekanismer og processer, altså de overordnede elementer der har 

betydning for teknologiens formål. Første trin redegør for teknologiens operationelle 

principper, hvorimod trin 2 redegør for de individuelle komponenter (artefakter) og deres 

funktion. 

For at forstå ovenstående kan det være nødvendigt at sætte det ind i en kontekst. Hvis vi ser 

på en flyvemaskine, som er den teknologi Vincentis bruger som eksempel, så er 
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flyvemaskinens operationelle principper elementer såsom motoren (den drivkraft der bringer 

flyet fremad og opad), vingerne (sørger for flyets evne til at svæve, balancere), tyngdekraften, 

ligevægt mellem drivkraft og vindmodstanden. Alle disse komponenter og deres indbyrdes 

kollaboration har betydning for at et fly kan flyve sikkert fra A til B, altså teknologiens formål. 

På trin 2 ser vi nærmere på alle delkomponenternes operationelle principper, altså 

delkomponenternes funktion separat fra teknologiens overordnede formål. Vingens 

opbygning og funktion, motorens opbygning og funktion mv.  

Trinmodellen er en sammensmeltning af ovenstående teknologiteorier. Hensigten har været 

at skabe et samlet analyseværktøj der fokuserer både på teknologiers mekaniske dele, samt 

de systemer og kontekster hvori teknologien indlejres.  

 

8.7. Paul Dourish og Embodied Interaction 
 

Paul Dourish’ begreb embodied interaction er baseret på to videnskabelige tilgange inden for 

HCI (Human-Computer Interaction), tangible computing og social computing. I Dourish’ 

“Where the Action is. The Foundations of Embodied Interaction” fra 2001 argumenterer han 

for hvordan de to forskellige tilgange i virkeligheden undersøger det samme felt og kan samles 

i begrebet Embodied Interaction.  

 

Tangible computing handler om fysisk interaktion med teknologi - når dine inputs skaber et 

output eller teknologier ‘taler sammen’ og reagerer ud fra dine handlinger (Dourish, 2001). 

Inden for tangible computing findes ubiquitous computing - allestedsnærværende computing 

- der handler om hvordan computerkraft rykker ind i alle mulige artefakter, så små computere 

bliver en del af vores hverdag. Med den slags teknologi bliver det muligt at finde ud af hvem 

brugeren er og herigennem optimere effektiviteten (Dourish, 2001). 

På den anden ende af skalaen inden for tangible computing, er der den tilgang som designere 

og kunstnere repræsenterer. Her handler det ikke om at teknologien skal være usynlig som i 

ubiquitous computing, men om at alle de mere humanistiske muligheder teknologien også 

rummer bliver tydelige, at den kan skabe varme, følelsesmæssige og sanselige 

oplevelser (Dourish, 2001). 
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Social computing handler om, hvordan man kan bruge forskellige socialvidenskabelige 

metoder i interaktionsdesign (Dourish, 2001). Især etnometodologi er vigtig inden for 

interaktionsdesign. Det handler om at undersøge, hvordan social orden opstår i vores 

hverdag, hvordan mennesker organiserer sig i hverdagen og interagerer indbyrdes. Den 

etnometodologiske tilgang bruges til at forstå de sociale spilleregler og tydeliggøre hvilke 

spilleregler social interaktion følger (Dourish, 2001). 

 

Dourish beskriver accountability som et nøgleord i etnometodologien. “...being a competent 

member of some setting is being able to engage in action in ways that are recognizable to 

other members” (Dourish, 2001, s. 79). Vores praksisser definerer os og hvilke arenaer vi er 

en del af, de er vores måde at interagere i verden på. Når vi er accountable, så forstår andre 

vores praksis og hvordan de skal respondere. Derfor er accountability så vigtig for vellykket 

interaktion. Ifølge Dourish spiller accountability en alt for lille rolle i designarbejdet, fordi vi i 

stedet fokuserer på hvad han kalder abstractions - abstraktioner. Abstractions er når man 

oversætter de komplicerede tekniske elementer til et mere simpelt og forståeligt element. 

Ved abstraction bliver computerens styreenhed dog uigennemskuelig, vi forstår ikke hvordan 

maskinen teknisk virker, hvordan computerens praksis fungerer. Det påvirker vores 

interaktion med den og derfor må vi ifølge Dourish gøre tekniske systemer accountable - gøre 

dens praksis tydelig og muliggøre interaktion med den for brugerne (Dourish, 2001). 

 

“A place can’t be designed, only designed for” (Dourish, 2001, s. 91). Et sted, fx det offentlige 

rum, er en setting for forskellige praksisser og det rummer en masse forskellige spilleregler. 

Vi må forstå stedet og den måde mennesker agerer med det på for at kunne designe en 

interaktiv installation. Dourish nævner hvordan vi har forskellige roller i forskellige settings 

ud fra Erving Goffmans teorier om frontstage og backstage, som beskrevet tidligere i 

rapporten. Alle disse aspekter er noget som designere må medregne (Dourish, 2001). 

 

Tangible og social computing tilbyder mange af de samme ting - den ene med artefaktet i 

fokus, den anden med den sociale interaktion i fokus, men begge overordnet med fokus på 

vores oplevelse af verden og brugen af teknologien i verden: Den måde vi oplever den verden 



29 
 

vi indgår i (Dourish, 2001).  Det grundlæggende menneskesyn om at mennesket er 

uadskilleligt fra den verden som det lever og interagerer i, er de to tilgange fælles om. 

Derudover er deres fælles mål at få os til at interagere med computere på en dagligdags 

måde (Dourish, 2001). 

 

Ved ovenstående gennemgang af de to tilgange konkluderer Dourish at de bygger på det 

samme princip - nemlig ideen om embodiment, som han låner fra fænomenologien (Dourish, 

2001). I fænomenologien forstår vi verden ved at være i den. Mening opstår når vi interagerer 

med verden. Derfor passer fænomenologi og begrebet embodiment i den her sammenhæng 

(og forbinder tangible og social computing), fordi det understreger at vores møde med verden 

og vores dagligdags praksisser, er der hvor vi finder mening (Dourish, 2001). 

 

En stor del af vores praksisser er ting vi gør automatisk. Vores embodied evner er tacit 

knowledge, altså tavs viden, og noget vi bare gør uden at kunne forklare hvordan (Dourish, 

2001). Embodiment er at være i verden, det er en deltagende tilstand, hvor vi gennem vores 

ageren i verden finder meningen med den (Dourish, 2001).  

 

“Embodiment is the property of our engagement with the world that allows us to make it 

meaningful…. Embodied interaction is the creation, manipulation, and sharing of meaning 

through engaged interaction with artifacts.” (Dourish, 2001, s. 126). 

 

Dourish understreger altså at embodiment handler om forholdet mellem handling og mening, 

ligesom fænomenologien gør det. Derfor er begrebet mening selvfølgelig også vigtigt at forstå 

i forhold til embodied interaction. Embodied interaction kan bruges som tilgang til at designe 

interaktive systemer. Dourish beskriver tre aspekter af mening, som alle spiller en rolle i 

udviklingen af et interaktivt system med embodied interaction og dermed brugernes ageren i 

mødet med systemet.  (Dourish, 2001). 
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1. Ontologi 

Ontologi handler om hvordan vi kan beskrive den verden vi indgår i. Dourish bruger 

Heideggers forståelse af ontologi - nemlig at verden kan forstås ud fra vores interaktion med 

den (Dourish, 2001). Vi har hver vores ontologi, derfor kan designeren ikke designe ud fra en 

bestemt ontologi, hvor designeren vil have brugeren til at interagere med det tekniske 

system. I stedet må designeren lade brugeren finde sin egen forståelse ved brugen heraf. 

Denne forståelse af mening handler altså om hvordan brugeren finder sin egen mening ved 

at interagere med det teknologisk system (Dourish, 2001). 

 

2. Intersubjektivitet 

Vi forstår teknologi og social interaktion i samspil med andre. Designeren medierer social 

interaktion gennem sit design. Intersubjektivitet handler på den måde om, hvordan mening 

bliver noget brugerne er fælles om at skabe (Dourish, 2001). 

 

3. Intentionalitet 

Intentionalitet handler om hvad meningen med vores interaktion med det teknologiske 

system er, hvad vores intention er, frem for selve handlingen. Hvad vi vil opnå med vores 

handling, hvilke effekter vi vil have vores handlinger, skal have er det centrale her (Dourish, 

2001). Vi handler gennem et computersystem, fordi vi har noget vi vil opnå. På den måde 

skaber vi en mening med teknologien, gennem vores handlinger og intentioner (Dourish, 

2001). 

 

Især intentionalitet er vigtigt ifølge Dourish og i forlængelse af intentionalitet beskriver han 

begrebet coupling - kobling, som handler om hvordan intentionelle handlinger bliver 

effektive, når man er i stand til at lave koblinger mellem en række af handlinger og effekten 

af dem (Dourish, 2001). I interaktive systemer handler det om hvordan man kan navigere i 

forskellige elementer af systemet. Det handler om for designeren at gøre det muligt for 

brugeren at tilgå systemet selv og at vælge hvordan hun vil interagere med systemet 

afhængigt af hendes behov og dernæst ikke mindst at gøre det let tilgængeligt, så hendes 

intention med interaktionen lykkes (Dourish, 2001). 
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8.8. Dourish’ guidelines til HCI designeren 
 

Dourish har lavet fem principper for at designe embodied interaction, som han understreger 

ikke er en designmetode, men rettere et sæt retningslinjer designere kan lade sig inspirere af 

undervejs i designprocessen (Dourish, 2001).  

 

1. Interaktive teknologier er et medium til kommunikation. 

Som designere må vi undersøge hvad vi kommunikerer og hvordan. Hvordan er den 

interaktive teknologi en del af brugernes praksis? 

 

2. Mening opstår på flere forskellige niveauer. 

Vi har ansvar for at vi gør det muligt for brugerne at interagere med og bruge vores design på 

deres måde og at det derfor hele tiden kan ændre sig hvordan det giver mening for folk. 

 

3. Brugere, ikke designere, skaber og kommunikerer mening. Samtidig er det brugerne, 

ikke designeren, der danner koblingerne. 

Selvfølgelig skal vi have en ide om hvordan den kan bruges, men vi skal overlade det til 

brugerne hvordan designet bliver inkorporeret i deres praksis. I stedet for at fokusere på 

brugen af designet, må vi fokusere på at gøre designet ‘gennemsigtigt’ for brugeren, så det er 

nemt at interagere med. 

 

4. Embodied teknologier er en del af den verden de repræsenterer. 

Teknologien skal designes på en måde, så det er let gennemskueligt, så brugerne kan lave 

deres egne koblinger. 

 

5. Embodied interaction skaber mening ud af handlinger. 

Det vigtigste for et teknologisk system med embodied interaction er at den skal kunne skabe 

mening hos folk, når de interagerer med den. De skal kunne fortolke systemet. 
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9. Substantieltafsnit 
 

9.2. Teknologiforståelse 

Følgende afsnit beskriver hvordan vi gennem historien har defineret teknologi, samt hvordan 

moderne tids forståelse af teknologi er afhængig af den kontekst, kultur og de sociotekniske 

systemer hvori teknologier integreres.   

Vore forfædre har gennem tiden benyttet naturligt skabte objekter og tilfældigt opdaget et 

artefakts nytte i en given sammenhæng, disse tilfældige opdagelser har ført til intentionel 

brug af diverse artefakter eller skabelsen af nye objekter ved at sammensætte forskellige 

artefakter. David Nye, der er amerikansk historiker med speciale i teknologihistorie, 

argumenterer for at en teknologis skabelse kan udspringe af et behov, men at det i større 

grad er det, omvendte der er tilfældet, at vi ved tilfælde har opdaget artefakters funktion og 

dermed er et behov opstået (Nye, 2007). 

I bogen ”I teknologiens laboratorium” kritiserer Ulrik Jørgensen, at teknologibegrebet i den 

globaliserede verden, bruges som var det et veldefineret begreb (Jørgensen, 2009). Han 

mener at de civiliserede samfund er organiserede om og ud fra forskellige teknologiers 

udbredelse, og netop derfor tager vi for givet at forstå hvad teknologi i sandhed dækker over, 

det er blevet en for kompleks størrelse at definere, fordi teknologier både eksisterer som 

materielle og sociale erfaringer. Det er ikke muligt alene at begrænse en teknologi til det 

værktøj, den maskine det er, da betydningen for hvordan den specifikke teknologi bruges og 

organiseres afhænger af den kontekst den implementeres i.  Læren om teknikken og at 

opbygge en forståelse for teknologiens mekanismer og processer, som rækker ud over dets 

materielle manifestation og formål er alle aspekter heraf. Teknologiens produkter og 

systemer sætter rammerne for vi menneskers hverdag og arbejdsliv, vores liv er organiseret 

af de sociotekniske systemer vi selv har skabt, mere eller mindre bevidst. 

Ulrik Jørgensen mener at en god analyse af en teknologi bør være præcis med i hvilken 

sammenhæng analysen skal gennemføres. Dette begrunder han med at analysens resultat er 

betinget af om teknologiens fokus er på dets potentielle anvendelse, på de principper, 

komponenter og kvaliteter som teknologien bygger på eller igen om det vurderes ift. den 
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sociale kontekst den analyseres i (Jørgensen, 2009). Teknologi er i større grad blevet en 

integreret del af menneskers hverdag og er en forudsætning for det moderne samfund. 

 

9.3. Interaktive designs og installation 
 

I dette afsnit præsenteres yderligere værker der har inspireret os gennem vores projekt. Først 

Mediated Body, som er det vores projekt udspringer fra, dernæst tre installationer som alle 

vil indgå i vores Annotated Portfolio. Vi har ladet os inspirere af følgende værker, da vi synes 

de peger på forskellige kvaliteter hver især, der sammen har givet os inspiration og danne et 

godt fundament til at designe vores egen installation. Endvidere har de givet os en forståelse 

for, hvordan interaktive installationer og teknologiske systemer kan bidrage til social 

interaktion på forskellige måder. De rummer alle blandt andet intuitivitet, leg og mening. 

Desuden bidrager de til interpersonel kontakt, da de alle kræver at mere end én person 

interagerer samtidig.  

 

Mediated Body 

Forud for vores emne er vi blevet inspireret af et projekt udarbejdet af Mads Høbye i 

samarbejde med Jonas Löwgren med titlen “Touching a Stranger: Designing for Engaging 

Experience in embodied interaction”. Helt grundlæggende er et interaktivt design en samtale 

mellem designet og mennesket. Den centrale præmis for Mediated Body er at denne 

kommunikation mellem deltager og udøver, er baseret på nonverbal og fysisk kontakt. 

Desuden udfordrer teknologien nogle af de komfortzoner og sociale barrierer, som vi opstiller 

i vores hverdags interaktioner med fremmede (Hobye & Löwgren, 2012). 

Projektet præsenterer nogle interessante udfald med teknologi som medium i relationen 

mellem mennesker, og berører nogle af de problemstillinger, som vi ønsker at dykke ned i.  

Mediated Body er et interpersonelt interaktionsdesign koncept. Det materielle aspekt af 

konceptet består af en specialdesignet teknologisk dragt tilknyttet en performer, samt to sæt 

høretelefoner, som bæres af hhv. performeren og den deltagende. Konceptets formål er at 

skabe nogle rammer for interaktion mellem en enkelt deltager og performeren. Dragtens 

funktion er at registrere berøring mellem performeren og den deltagende. Berøringen vil så 

komme til udtryk som et lydbillede der høres af deltageren og performeren. Derudover består 
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dragten af en lyskilde placeret på performerens bryst. Lyskilden har to funktioner. Lyset 

ændrer farve og intensitet når den deltagende tager initiativ til berøring. Dette er med til at 

styrke deltagernes interesse for at berøre performeren, samt at give deltageren en forståelse 

for konceptets intentionalitet. Derudover fungerer lyset som blikfang for de forbipasserende, 

med intentionen om at skabe interesse for potentielle nye deltagere. 

En stor del af konceptet afhænger også af performerens evne til at interagere med den 

deltagende, hvilket kræver forskellige strategier og tilgange til de deltagende (Hobye & 

Löwgren, 2012). 

Mediated Body (figur 6) så først 

dagens lys på Burning Man festivalen 

i Nevada, september 2010. Festivalen 

er forankret i et princip om, at den 

enkelte skal have frihed til radikalt at 

udtrykke sig gennem leg og 

kreativitet.  

   

”...our community is committed to a radically participatory ethic. We believe that 

transformative change, whether in the individual or in society, can occur only through the 

medium of deeply personal participation. We achieve being through doing. Everyone is 

invited to work. Everyone is invited to play. We make the world real through actions that 

open the heart.” (Hobye & Löwgren, 2011, s. 38) 

 

Festivalens ånd fungerede derfor som perfekt ramme for at forbedre og udvikle Mediated 

Body gennem iterativ prototyping. Der blev under festivalugen observeret, at performeren 

spiller en vigtig rolle i forbindelse med, om deltageren forholder sig aktiv som en del af 

konceptet. Performerens evne til at analysere og forstå deltagernes grænser var derfor en 

vigtig faktor for den fælles oplevelse og det bånd, der blev skabt mellem performeren og de 

forskellige deltagere. Den nonverbale oplevelse mellem performer og deltager førte 

efterfølgende til dialog mellem de to parter.  

 

Figur 6: Mediated Body udviklet af Hobye & Löwgren, 2011, s. 34) 
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”It is obvious that close, prolonged physical contact of a caressing nature between two 

strangers violates a whole range of social norms, and specially suggests a behavior so 

strongly sexually explicit as to be offensive in most social contexts. The performer was 

very aware of this and concerned himself with the impact the sexual connotation might 

have on the participant´s experience(Hobye & Löwgren, 2011, s. 40).” 

 

Text Rain 

Text Rain er en interaktiv installation skabt 

af Romy Achituv og Camille Utterback i 

1999. Den er permanent installeret på 21c 

Museum Hotel, Louisville, Kentucky, USA 

(Utterback, 2000). Som deltager bliver du 

projekteret op på en stor skærm, hvor det 

regner med bogstaver. Disse bogstaver vil så 

lande på dig, og om muligt danne et ord 

eller en sætning. Som deltager kan man 

gribe bogstaver med kroppen, kaste dem op 

i luften eller lade dem falde ved at flytte sig. Jo mere du kan fylde på skærmen, dets mere er 

der at læse. Det ses blandt andet på billedet at to personer samarbejder om at løfte et stort 

klæde og dermed fange mange bogstaver. Bogstaverne er ikke tilfældige, men danner 

derimod et digt om kropssprog: 

 

“At your turning, each part of my body turns to verb. We are the opposite of ‘tounge-tied’, if 

there were such an antonym” (MediaArtTube, 2008, 1.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Text Rain (Utterback, 2000) 
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City Fireflies 

 
Figur 8: City FireFlies -Offentligt spil med mobiltelefon - Diaz & Galán, 2010 

City FireFlies er en installation af Victor Diaz og Sergio Galán fra 2010. Det er et interaktivt 

spil, hvor deltagerne spiller med lyset fra skærmen på deres mobiltelefon. Målet er at 

bekæmpe den trussel, der er ved at angribe byen. Som spillet udvikler sig kræves der flere og 

flere spillere. Det er derfor ikke muligt at gennemføre alene. Dette er designet til at få folk til 

at interagere med hinanden på en anderledes og sjov måde. Installationen er på en facade i 

det offentlige rum og målgruppen er de forbipasserende (Galán, 2010).  

Antique Desk Phones 

Figur 9: Ballhaus Berlin - Rodriguez, 2017 
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Ballhaus Berlin har eksisteret siden 1905 og blev renoveret efter krigen i stor 1920’er stil. På 

hvert bord er en telefon og et tilhørende nummer i en lysende kugle. På den måde kan man 

ringe hinanden op, og byde på en dans. Det var 1920’ernes Tinder og eksisterer stadig på 

Ballhaus den dag i dag (Rodriguez, 2017). Det er et medie der hjælper med at skabe kontakt 

på en sjov og anderledes måde blandt husets gæster. 

10. Produktdesign  
 

Designproces 

I følgende afsnit redegøres der for den proces, projektgruppen har været gennem, inden vi 

kom til iterationsprocessen. 

Projektets problematik var som udgangspunkt den dialog, der ved projektets start florerede i 

medierne omhandlende hudsult som konsekvens af Corona-pandemien og hvordan den 

fysiske adskillelse af os mennesker havde medvirket til, at en stor del af befolkningen pludselig 

oplevede hudsult, som følge af manglende fysisk kontakt med sine omgivelser. For at forstå 

problematikken med hudsult mere dybdegående, brugte vi CCM-metoden med intentionen 

om at identificere de grunde vi så som årsag til problematikken, samt de konsekvenser 

hudsult medfører for den enkelte. Vi har set Mediated Body som inspirationskilde og 

udgangspunkt for vores designproces, med at skabe en teknologisk installation i det offentlige 

rum, der fordrer interaktion mellem mennesker. Corona situationen har selvfølgelig gjort den 

direkte kropslige interaktion, som Mediated Body og Embodied Interaction design arbejder 

med, besværlig. Dog har vi valgt at se det som et spændende benspænd og har haft mange 

kreative brainstorms over, hvordan vi kan skabe en følelse af forbundethed mellem 

deltagerne på trods af at direkte kropslig interaktion ikke er muligt. Antique Desk Phones er 

et eksempel på at fysisk berøring ikke er et must for at skabe social interaktion. Vores 

målgruppe er unge i det offentlige rum. Ligesom City Fireflies og modsat Mediated Body, vil vi 

møde vores målgruppe i en hverdagskontekst, hvilket er en hel anden setting og dermed helt 

andre sociale spilleregler der gælder end på festivaler, hvor deltagere naturligt er mere åbne 

over for interaktion med andre. Den anderledes setting har været en vigtig del af hvordan vi 

har valgt at lave vores første iteration.  
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Gruppen aftalte efterfølgende at afholde en workshopdag, der havde til formål at hjælpe os i 

idegenereringsfasen, med at finde potentielle løsninger til et teknologisk system der kan øge 

interaktionen mellem unge i det offentlige rum. 

 

 Workshoppens faser 

       1.  Fælles brainstorm: Hvilke kvaliteter ser vi at installationen skal rumme? 

       2.  Visuel Brainstorm: Cirkulær brainstorm over potentielle installationsideer. 

       3.  Demonstrationer af udvalgte installationsideer.   

 

Fælles brainstorm 

I et forsøg på at skabe en fælles forståelse for den teknologiske installation vi ønskede at 

designe, lavede vi en brainstorm over forskellige indgangsvinkler til installationen, for at opnå 

dens primære formål med, at skabe interaktion mellem mennesker. Dette var en god metode 

til idegenerering. 

 

 

      Figur 10: Produktet af fælles brainstorming - de vigtigste begreber for projektgruppen forbundet med installationen 



39 
 

Visuel Brainstorm 

Vi benyttede den tilegnede viden fra workshoppens første fase til at lave en visuel brainstorm. 

Denne brainstorm metode fungerede således, at hvert gruppemedlem fik udleveret et stykke 

papir og en blyant, og havde fem minutter til at visualisere de ideer vi hver især sad med. Efter 

de første fem minutter var gået, sendte vi vores illustrationer videre til sidemanden, hvorefter 

fem nye minutter startede, nu havde vi mulighed for at lade os inspirere af hinandens ideer 

og/eller udvikle på den illustration der var på det papir vi sad med. Denne proces gennemgik 

vi tre gange. I denne fase var det vigtigt at forholde sig ukritisk og åben til sine egne og andres 

ideer, for at give os selv de bedste forudsætninger for at slippe kreativiteten løs. 

 

Figur 11: Gruppens workshop - udvalgte installationsideer 

Udvalgte installationsideer 

Workshoppens sidste fase havde til formål at indskrænke de genererede ideer. Hvert 

gruppemedlem valgte den ide, de syntes var den bedste løsning til en teknologisk installation. 

Med valget af installation, skulle vi nu forsøge i løbet af tredive minutter, at illustrere for 

hinanden, hvordan denne installation ville se ud og/eller fungere. Nogle medlemmer valgte 

at skrive konkrete stikord ned, der beskrev den valgte ide. Andre valgte at tegne installationen 

ved brug af storyboarding, mens andre igen forsøgte at lave en miniatureudgave af 

installationen ved brug af diverse remedier. 
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Slutteligt snakkede vi om de forskellige præsentationer, hvilke fordele og ulemper de hver 

især rummede og hvilken installation vi så opfyldte to følgende kriterier: 

-        Potentialet for at skabe interaktion mellem unge i det offentlige rum 

       -      At installationen byggede på en teknologi, og at denne teknologi var til vores rådighed, 

med henblik på at vi kunne teste installationen i virkeligheden.  

 

Iterationsproces 

Vi endte med at udvælge en af de installations ideer der blev genereret gennem 

workshoppens faser. Nedenfor ses en illustration (storyboard) over den valgte installation.  

 

 

Figure 12: Vores installation i form af storyboarding 

 

Installationen tager udgangspunkt i PoseNet, P5js. En af gruppens medlemmer havde haft en 

workshop om kunstig intelligens i interaktive systemer ved Mads Høbye i marts 2021 (Høbye, 

2021). I den forbindelse havde dette gruppemedlem i samspil med sin workshopgruppe 
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udviklet en kode, som også omdanner bevægelser til tegning med cirkler og det er den kode 

vi har udviklet videre på i udviklingen af denne installation. Ved første iteration bruges 

PoseNet til at omdanne forbigående menneskers bevægelser til visuelle effekter i form af 

farverige cirkler, der følger brugerens bevægelser på skærmen. (Se figur 13) Vi ønsker at lave 

en installation i byrummet, der registrerer forbipasserendes bevægelser, og projektere disse 

op på en væg. Formålet med installationen er at skabe interaktion mellem mennesker i det 

offentlige rum. Dette er som sagt inspireret af Mediated Body, hvor teknologien udfordrer 

nogle af de sociale barrierer, som kan findes i hverdagsinteraktioner med fremmede (Hobye 

& Löwgren, 2011). De sociale normer og barrierer som en installation kunne hjælpe med at 

nedbryde, kan være frontstage og backstage portrættering af sig selv. Ifølge Goffman påtager 

vi os to forskellige ansigter, når vi befinder os i samfundet (frontstage) og hjemmet 

(backstage), som er lidt tættere på vores ‘reelle ansigt’ (Goffman, 1967). Installationens 

intention er altså at skabe en situation, der kan hjælpe mennesker med at mødes fælles, via 

et poise hvor det at befinde sig i en frontstage “setting” kan være nemmere.  

 

Figur 13: Model for installation med visuelle effekter som output 

Udover det ønskes der at udvikle et program, der er åbnet for det uventede, spontanitet, 

improvisation og intuition (Löwgren et al., 2013). Dette prøver vi at inddrage i den anden 

iteration af vores installation, forsøgte vi at ændre bevægelsens outcome fra at være lys, til 

lyd for at se hvilken effekt dette ville have.  
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Figur 14: Forslag for installation nr. 2 med lydeffekter 

 

11. Teknologisk analyse 
 

Vi ønsker at analysere PoseNet som teknologi og dets muligheder og svagheder ved brug af 

Programmatic Design Research og TRIN-modellen. Programmatic Design Research muliggør 

at udvikle og evaluere teknologien i den virkelige verden ved hjælp af deltagerobservationer, 

frem for en analyse på et abstrakt niveau, dvs. ud fra akademiske tekster og eksemplarisk 

prototyping. TRIN-modellen bruges til at strukturere udviklingsprocessen og analyseringen af 

PoseNet både på et teknologisk og socioteknisk plan. Udover det ser vi nærmere på hvordan 

vi kan bruge PoseNet til at designe en installation, der kan fremme interaktion mellem unge 

mennesker i det offentlige rum i København. Trin 5, som handler om modeller, er inddraget 

løbende i rapporten. 
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11.1. TRIN 1 - Indre processer og mekanismer  
 

PoseNet (eller P5js) er den centrale 

teknologi, der bruges til udvikling af vores 

interaktive installationer. Det er et open-

source koncept, - alle med internet og en 

computer kan tilgå og bygge videre på 

programmet, som er udviklet af TensorFlow, 

som beskrives mere detaljeret trin 4. Det 

konkrete bibliotek, som vi bruger, er lavet af 

Mads Høbye. Biblioteket kan sammen med 

et eksemplarisk program findes på hans 

hjemmeside (M. H. Hobye, n.d.). Programmet er baseret på et lignende TensorFlow værk og 

er specielt designet for nybegyndere, der starter med programmering og interaktionsdesign 

(M. H. Hobye, n.d.). Biblioteket består af en fastlagt kode, der muliggør at et webkamera kan 

registrere bevægelse og eksekvere TensorFlow algoritmen. Dette betyder i praksis, at pc’ens 

webkamera kan se dit ansigt og tegner et punkt ud fra din næse, som i rapporten kaldes 

output, ligesom det illustreres på billedet ovenfor. (Se figur 15) 

 

11.2. TRIN 2 - Artefakter  
 

Vi har valgt at fokusere på de digitale artefakter, da det giver mening i forhold til vores 

projekt. De digitale artefakter er centrale for PoseNets delkomponenter, da PoseNet i sig 

selv er et digitalt artefakt. Vi mener ikke at kamera og projektor er relevant for denne 

analyse, da PoseNet kan fungere uafhængigt af begge.  

PoseNet er er som sagt en applikation baseret på TensorFlow, der muliggør det at estimere 

og tracke menneskelig positur og bevægelse. Human Pose Estimation er en computer teknisk 

vision, som kan genkende menneskelige figurer i billeder og videoer, endvidere kan det 

konkludere om f.eks. en persons albue er til stede i et billede eller ej. Pose Estimation har 

mange anvendeligheder lige fra interaktive installationer, til virtual reality, fitness, 

Figur 15: Posetracker lavet af M. Høbye 
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overvågning osv. PoseNet stammer oprindeligt fra TensorFlow og kræver kun at man har et 

kamera, computer og internet for at komme i gang (Medium, 2019).  

PoseNet arkitekturen (modellen) findes i to versioner - en hvor den kan estimere én single- 

pose (en person i et billede) eller hvor den kan estimere multi- pose, altså flere personer i et 

billede. Den med flere personer er dog også langsommere og mere kompleks end den med 

kun én. Det er blandt andet en besværlig opgave på grund af kroppens fleksibilitet, samt at 

den har svært ved at skelne mellem de mange nøglepunkter (led). 

PoseNets pose estimation fungerer ved at definere led af den menneskelige krop, såsom 

håndled, albuer eller knæ i videoer eller billeder. Det er her essentielt at danne et indblik i 

hvordan kunstig intelligens via PoseNet i dette system, samarbejder mellem de systemer, som 

er afhængige af output og input, i vores tilfælde en projektor og et webcam.  

PoseNet består af en algoritme, bestemt af ordre der er indkodet i TensorFlow, der senere 

bliver oversat til platforms programmet P5js, algoritmen har indflydelse på hvordan den 

kunstige intelligens estimerer hvad der er de forskellige kropsdele, såsom en hånd, en fod, et 

ansigt mv. PoseNet fungerer ud fra princippet jf. Symbolic AI, hvor programmøren bestemmer 

symboler eller tal som repræsenterer et fænomen, her bestemt som en kropsdel.  

Symbolic AI er et udtryk opfundet af filosoffen Thomas Kuhn i 1950’erne, og denne betegnelse 

beskæftiger sig med det, som hedder “Symbol Manipulation”. Udtrykket antager ifølge Philip 

Brey at intelligens som generelt fænomen, handler om at manipulere symboler i forhold til 

fikseret og formelle regler.  

 “All intelligent process, including perceiving, reasoning, calculating, and language use, are 

forms of informationprocessing, that is, of uptaking information from the environment, 

processing or mannipulating the information, and providing a response” - Humans Versus 

Computers, skrevet af Philip Brey s. 40, kursuslitteratur STS ll.  

Den kunstige intelligens registrerer herefter ud fra givne programmør instruktioner via koden, 

tilstedeværelsen af de relevante kropsdele. Programmøren kan endda via P5.js få algoritmen, 

altså PoseNet, til at registrere den lokation af kropsdelene indenfor relevante frames - 

bestemt af webcamets synsvinkel. Når input fra et billede kommer ind, opfanger pose 
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estimation symbolet og bliver oversat til koordinater, hvorfra den giver et output af de 

estimerede kropsdele. Der findes to-dimensionelle (2D) og tredimensionelle (3D) estimation. 

To-dimensionel estimation forholder sig til x, y koordinaterne for hvert nøglepunkt, som f.eks 

en næse af et RGB billede. RGB er en forkortelse for de tre farver rød, grøn og blå som bruges 

i elektroniske enheder til at blande og lave farver ud fra. Den tre-dimensionelle tilgang 

involverer x, y, og z koordinater af et RGB billede. Det er vigtigt at huske på at PoseNet ikke 

kan se hvem der er i billedet da algoritmen kun estimerer hvor nøglepunkterne, altså 

symbolerne er (Medium, 2019).  

Det som kan ændres i programmet, er hvilken del af kroppen og hvor mange personer der 

skal registreres, samt hvordan programmet skal oversætte den input, den får, dvs. hvad der 

ønskes at vises på displayet. 

Posetrackerens bibliotek danner grundlag for vores installation og er skrevet i P5.js 

(P5.JavaScript). Det er et open-source program, der kan bruges til at lave billeder, animationer 

og interaktive programmer. P5.js programmet er lavet med intentionen om at det skal være 

nemt at bruge og være tilgængeligt for alle, specielt for nybegyndere (McCarthy et al, 2015). 

PoseNet består altså af en række koder, algoritmer og biblioteker i et open-source format, 

der har til formål at spore og omdanne brugerens bevægelser til et givent output. 

11.3. TRIN 3 - Utilsigtede effekter 

Indledende til analyse jf. TRIN 3, vil 

denne rapport redegøre for den 

eksperimentelle proces, som 

gruppen har eksekveret i forbindelse 

med testning af et interaktivt 

teknologisk design. Det interaktive 

design er gruppens bud på en 

installation, som bruger udvalgte 

principper inden for Embodied 

Interaction og Ambiguous Design 

Theory i udviklingen af installationen demonstreret og beskrevet under afsnittet 

Figur 16: Gruppens Programmatic Design Research model inspireret af J. 
Löwgren, H. Svarrer Larsen og M.  Høbye 
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Produktdesign. Vores designproces er metodisk inspireret af Programmatic Design Research. 

Det vil sige at gruppen over flere testforsøg observerer resultatet af installationen i omgivelser 

domineret af unge mennesker, og herigennem optimerer koderne, så disse kan opnå det 

ønskede resultat jf. problemfeltet. Vi vurderede at den populære Café Friheden ved Aksel 

Larsen plads på Nørrebro, var et oplagt sted at finde de unge, der ønskede at være sociale og 

derfor være åbne overfor vores systemet. I løbet af denne proces må vi konstatere, at der var 

flere utilsigtede effekter af installationens reelle tekniske funktion og sociale virkning. Det er 

netop de utilsigtede virkninger som gruppen ønskede at tage forbehold for ved at organisere 

flere iterative forsøg af særligt programmeringens forhold med de resterende teknologiske 

delelementer, såsom projektor og webcam. Vi har i tabel 1 forsøgt at opstille vores proces og 

utilsigtede effekter.  

 

Table 1: Gruppens iteration processer 

Fejlfinding ved PoseNet 

Vi testede første dag designet hjemme og vi erfarede at koderne var fejlfyldte, da programmet 

kun tændte hvis det modtog input – altså at der var nøglepunkter til stede i webkameraets 

frame.  
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Desuden var programmet ustabilt og kunne ikke vurdere person-ID’erne korrekt ved multi-

pose. Det resulterede i at vores lyd-output ikke duede, da lydværket krævede mere præcis 

output end den visuelle installation.  

Lys og mørke 

Vi konstaterede at webkameraet og projektoren virkede optimalt i løbet af dagen indenfor. 

Vi var opmærksomme på et paradoks i webkameraets og projektorens grundfunktionalitet. 

Projektoren virker optimalt under lav belysning, hvorimod webkameraet har behov for lys til 

sensorerne, som giver input til PoseNet. Vi oplevede dog at en lys dag i en lejlighed på 

Vesterbro, med en hvid væg som baggrunds lærred, var helt andre forudsætninger end 

udendørsbelysning med en graffitivæg som lærred. Det var derfor ikke muligt at foretage 

dette eksperiment udenfor om dagen på valgte lokation, selv efter modificering af 

projektorens indstillinger. 

Vores testforsøg i løbet af skumringstid og aften, var fulgt af mere succes. Vi havde forberedt 

os ved at medbringe et hjemmelavet hvidt lærred, kombineret med lys til når mørket ville 

falde på, med en formodning om at sensorerne i webkameraet da bedre ville kunne modtage 

inputs. Vi erfarede at skumringstiden var et sweetspot på cirka halvanden time, hvor både 

webkameraet og projektoren virkede nogenlunde optimalt. Ved mørkets frembrud stoppede 

webkameraet med at fungere.  

Nøglepersoner 

Programmets design lod til at have svært ved at differentiere mellem nøglepersoner, altså 

personer inden for kameraets tætte synsvinkel, kontra personer i baggrunden. Da vores kode 

i denne prototype kun var designet til at fokusere på en person af gangen, var dette en 

problematik. Det medførte at vores programdesign stod overfor svære forudsætninger, da 

Friheden om aftenen er et populært sted for de unge. Vi har også en fornemmelse af, at der 

opstod kvalitative flaskehalse ifm. at webkameraet formentlig havde for høj kvalitet, ift. hvad 

koden var designet til. Da webkameraet kunne opfatte hvad der skete i baggrunden, var der 

altså for mange input til at programmet kunne indstille fokus på personerne i forgrunden – 

eller rettere inden for ”installationsområdet”. Dette var utilsigtet, og gjorde systemet mindre 

intuitivt for vores deltagere, da deres individuelle interaktion med systemet ikke var tydeligt. 
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Selv med vores research og forbedringer oplevede vi udfordringer med at få koderne til at 

reagere på de deltagere der opsøgte aktiv kontakt med installationen, samt de tilfældige 

forbipasserende i baggrunden skabte stadig forstyrrelser for kameraet. Det kan være 

forbundet til at algoritmen eller PoseNet ikke har været helt optimal til formålet, og derfor 

har det været svært at kode de rette instrukser, således at programmet selv kan differentiere 

mellem rigtige og forkerte nøglepunkter.  

Vi oplevede altså flere utilsigtede effekter ved vores installationer, set fra et teknologisk 

perspektiv, som fremgår af tabellen. Rapporten vil i diskussionen forsøge at komme nærmere 

på hvorfor folk valgte ikke at interagere med systemet, og hvordan programdesignet kan have 

været en begrænsning som konsekvens af princippet inden for Symbolic AI. I øvrigt er det 

centralt at vi danner os en idé om hvordan de unge imødekommer programmets 

intentionalitet forbundet til designet jf. Dourish og Design Ambiguity. 

 

11.4. TRIN 4 - Teknologiske systemer 
 

Her beskriver vi de sociotekniske systemer og teknologiske systemer, som installationen er en 

del af. Vi har valgt denne brede forståelse af teknologiske systemer, fordi vi arbejder med et 

interaktivt design, hvor mennesket og dets praksisser er det primære fokus. Vores forståelse 

af teknologi er ikke kun begrænset til artefaktet, men også den sammenhæng artefaktet 

indgår i, som det fremgår i afsnittet 

teknologiforståelse i det substantielle afsnit.  

Nedenstående afsnit vil tage udgangspunkt i de 

systemer som figur 17 illustrerer.  

Goffman 

Erving Goffman beskriver hvordan sociale 

interaktioner er bygget op i samfundet omkring 

de rituelle sociale omstændigheder, som vi alle 

befinder os i. Goffman skriver: 

Figur 17: Teknologiske og sociotekniske systemer i 
installationen 
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”Throughout this paper it has been implied that underneath their differences in culture, 

people are the same. If persons have a universal human nature, they themselves are not to 

be looked to for an explanation of it. One must look to the fact that societies everywhere, if 

they are to be societies, must mobilize their members as self-regulating participants in social 

encounters.” (Goffman, 1967, s. 44). 

Ifølge Goffman har vi alle de samme universelle sociale egenskaber. Vi har forskellige roller 

som vi påtager os afhængigt af den sammenhæng vi indgår i, om vi er frontstage eller 

backstage. Vores forskelligheder og variationer stammer fra den kultur vi har ophav i, og i 

endnu højere grad af de individuelle oplevelser og interaktioner som præger vores hverdag 

(Goffman, 1967).  

Det er ifølge Goffman de sociale spilleregler der determinerer samfundet, som er afgørende 

for vores selvbillede og for hvordan vi interagerer med andre, også i det offentlige rum. Derfor 

er disse spilleregler en vigtigt sociologisk ‘system’, når man skal forstå vores installation og 

brugerne af den. Det er essentielt at vi i gruppen forholder os til disse dimensioner inden for 

den sociale kontekst blandt unge mennesker, i forhold til relevante markører forbundet til 

hvor og hvordan den teknologiske installation skal forankre sig i byrummet. Vi har vision om 

at installationen skal bidrage til at kunne agere som et konceptuelt alternativ, frem for de 

omstændigheder der er defineret gennem konventionelle interaktions dannelser. En 

distraktion fra den gængse samtale i det offentlige rum, hvor vi skal skelne og famle os imod 

det rette facework. 

Vi modererer vores adfærd efter skiftende normer alt afhængigt af hvilket samfund eller 

gruppe vi beskæftiger os med. Mennesket er individuelle subjekter, som alle skal forholde sig 

til hinanden på forskellig vis i forskellige situationer. Unge mennesker som bestræber sig på 

at socialisere sammen, har oftest stærke sociale koder, som de forholder sig til. De sociale, 

rituelle interaktioner besidder en kompleks natur, som hele tiden kan ændre sig og derfor må 

man være dygtig til at læse og omstille sig efter dem. Alle individer i en gruppe kan ændre 

gruppens karakteristika inden eller uden for de kulturelle rammer. Der er en risiko forbundet 

med at befinde sig i det sociale rum, nemlig loss of face beskrevet i teoriafsnittet. Hvis de 

sociale interaktioner mislykkedes, fordi vi ikke formår at manøvre ‘korrekt’ i den sociale 

kontekst og taber ansigt med ydmygelse, skam og følelse af nederlag som konsekvens. Det 
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aktiverer en ur-frygt i os, en frygt for at blive isoleret og udeladt fra fællesskabet, som igen 

gør at der er endnu mere på spil når vi skal interagere i det offentlige rum (Goffman, 1967).  

P5.js 

P5js er det programmeringsprogram vores kode er lavet i og derfor et det et essentielt 

teknologisk system som vores installation og PoseNet hænger sammen med. Det er et open-

source JavaScript program, som kan bruges til at lave billeder, animationer og interaktive 

programmer. Det er lavet med det formål at programmering skulle blive let tilgængeligt for 

alle interesserede, samt at gøre det muligt at undervise i programmering på en ny måde 

(McCarthy et al, 2015).  P5js er lavet af grundlæggerne af Processing, Casey Reas og Ben Fry. 

Både P5js og Processing er baseret på Java og tjener samme formål (McCarthy et al, 2015). 

JavaScript er ligesom Java et programsprog, men som kun kører på en browser og hvor koden 

er i tekst fra starten (Oracle, n.d.).  

De to grundlæggere har valgt at lave P5js på en måde, hvor den minder mest om den måde 

hvorpå internettet fungerer (McCarthy et al, 2015). På den måde kan folk tilgå programmet 

intuitivt. Som en del af P5js er der et reference-bibliotek, hvor man kan slå alle koder op. Man 

kan lave en profil, hvor man kan gemme tidligere koder eller duplikere andres koder, så man 

selv kan arbejde videre på dem. Det er muligt at integrere webcam, optage og lyd og man kan 

hente forskellige biblioteker ind i sin kode (McCarthy et al, 2015). Bl.a. kan man hente 

Posenet, som beskrevet tidligere, og dermed skabe interaktive systemer med P5js. 

Tensorflow 

PoseNet-algoritmen er oprindeligt udviklet i TensorFlow, som er et open source software 

bibliotek der blev udgivet af Google i 2015 og er baseret på deep learning, som er en gren 

indenfor kunstig intelligens og machine learning. Kunstig intelligens, machine learning og 

deep learning har været banebrydende inden for videnskabelige og teknologiske udfordringer 

på tværs af mange områder (Goldsborough, 2016).  

Machine learning er en digital teknologi, der bruges til at lære en computer, at huske sine 

erfaringer og træffe beslutninger ud fra disse erfaringer. Machine learning er baseret på at 

man udvikler og udvælger en række karaktertræk eller features, omkring de objekter man 



51 
 

ønsker at kunne genkende. Derfor har det været påkrævet at man selv manuelt skulle vurdere 

hvilke unikke karaktertræk, der gav den bedst mulige repræsentation for det ønskede objekt. 

Skulle man eksempelvis udse karaktertræk, der kan beskrive vejskilte, ville man vælge et 

karaktertræk der kan beskrive skiltets form og røde kant. Derefter ville man manuelt skulle 

udvælge en eller flere metoder, der kan konvertere de ønskede karaktertræk til en 

matematisk repræsentation. Det betyder altså at machine learning kræver en del manuelt 

arbejde med at definere de karaktertræk der er relevante. Det er her deep learning adskiller 

sig. Deep learning kræver ingen menneskelig indblanding i udvælgelsen, men derimod i deep 

learning-netværkets design (Jensen et al., 2018). 

 

Figur 18: Forskellen mellem machine learning og deep learning (Jensen et al., 2018, s. 12) 

Deep learning har vist sig at virke lovende. Det benytter sig af lærings algoritmer, der bruger 

komplekse neurale netværk med mange lag, der hver især består af ikke lineære 

transformationer til inputtet af data. Givet at der er nok af disse transformationsmoduler, kan 

meget komplekse funktioner blive bygget til at løse mange og tunge opgaver. Deep learning 

bruger de features eller visuelle pixels som billedet består af. Computeren skal altså selv finde 

ud af, hvad der er mønstre. Dette kan lade sig gøre nu, da vi har større computerkraft 

tilgængelig og at der er langt flere billeder til rådighed digitalt. Det betyder altså at deep 

learning i forhold til human pose estimation bruges til at computeren selv kan genkende f.eks 

en hånd ud fra erfaringer (Jensen et al., 2018). 
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Alt dette bliver udtrykt i matematiske 

notationer og må derfor oversættes af 

et computerprogram for at kunne 

bruges i virkeligheden. Netop for dette 

formål findes der en række open-

source biblioteker og kommercielle 

machine learning software 

tilgængeligt, heriblandt TensorFlow. 

 

 

 

Tangible og Social Computing som kontekst for installationen 

Vores installation er stærkt inspireret af Dourish’ embodied interaction, som bygger på 

tangible og social computing og derfor er de to begreber vigtige at kende for at forstå 

konteksten for vores installation (Dourish, 2001).  Tangible computing handler om selve 

interaktion med en teknologi, mens social computing handler om hvordan vi gør det, hvilke 

praksisser og sociale koder der er på spil og hvordan vi forstår teknologien. Siden 

elektricitetens udvikling er interaktive teknologier gradvist blevet en større del af vores 

dagligdagsaktiviteter (Dourish, 2001). Computere varetager eller hjælper os med flere og flere 

af vores dagligdags gøremål. Udbredelsen af ubiquitous computing, allestedsnærværende 

teknologi, har gjort forholdet mellem mennesker og teknologi til et uundgåeligt forskningsfelt. 

Det er den forskning hele projektrapporten og vores installation bruger og bidrager til. Teorier 

og metoder som Programmatic Design Research, Annotated Portfolio, Ambiguous Design 

Teori er nødvendige, da HCI-design ikke kan isoleres som kun værende design af en teknologi, 

hvor designeren udtænker et færdigt design fastlåst foran computeren. I stedet må 

designeren rykke ud i virkeligheden, afprøve prototyper og på den måde undersøge hvordan 

Figur 19: Forholdet mellem kunstig intelligens, machine learning og 
deep learning (Jensen et al., 2018, s. 11) 
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prototypen bliver brugt i menneskers dagligdags praksisser, for på den måde at udvikle 

designet ud fra de menneskelige interaktioner med teknologien. Vi inddrager på den måde 

metoder fra socialvidenskaben i vores installation, ligesom social computing gør det og 

designer med interaktion med teknologien ude i. 

 

11.5. TRIN 6 - Drivkræfter og barrierer 
 

Det er her relevant at se på hvilke drivkræfter og barrierer, der har været for installationens 

succes, for da at kunne sammenfatte teknologiens funktionalitet. Den primære drivkraft for 

vores teknologiske installation har været at opfylde teknologiens formål, som er at bidrage til 

interaktion mellem unge mennesker i det offentlige rum.   

En barriere for at skabe en succesfuld installation har været de tekniske evner og ressourcer, 

som vi i gruppen har haft til rådighed i kombination med de begrænsede muligheder, som vi 

har haft for fx. at låne en stor skærm af FabLab, som ville være et bedre redskab associeret til 

lys-mørke paradokset. Vores oprindelige designidé (som fremgår på storyboardet i 

designprocessen), at placere en flere meter lang skærm som en integrerende del af bybilledet, 

var ikke mulig at udføre. 

Den placering i ved Cafe Friheden - hvor vi valgte at teste vores installation, fordi vi var 

afhængig af en eksisterende væg - har været endnu en barriere for vores intentionalitet med 

systemet. Først og fremmest valgte vi at benytte en graffitimalet mur, hvilket i sig selv har 

kunnet være et forstyrrende element. Ligeledes var denne mur placeret væk fra de 

forbipasserendes rute.  At interagere med systemet ville derfor kræve, at hver person aktivt 

ville vælge at undersøge installationen. Dette har ikke gjort det tilstrækkelig intuitivt for 

brugerne, da vi ville kunne have fremmet deres intuitivitet og nysgerrighed ved at placere 

installationen på deres rute. 

Dog kan omgivelserne på samme tid også ses som en drivkraft for installationens 

intentionalitet, fordi det netop er her de unge er.  Hvis vi lykkes, ved en fremtidig udvikling af 

designet, med at sætte installationen op på en større skærm og flytte den tættere på stien 

hvor de unge passerer, ville denne setting netop være en drivkraft, fordi det er her vores 

målgruppe er. Med en stor skærm ved stien ville omgivelserne fordre til intuitiv interaktion 
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mellem unge mennesker og på den måde styrket systemets intersubjektive karakter. 

Udfordringen med installationen er at det ikke var kompatibelt med ethvert udendørs areal.  

En mere subtil barriere for installationens succes har været, at vi har haft nogle forudfattede 

ideer om, hvordan omverdenen skulle interagere med teknologien. Vores succeskriterier for 

interaktion med installationen, har ikke stemt overens med den virkelighed hvori vi har testet 

teknologien. Det er nødvendigt at tilpasse os brugernes intentionalitet, frem for vores egen, 

for at tillade at brugerne finder deres egen mening med interaktionen og for at skabe bedre 

accountability. 

Ligeledes har brugernes mening om systemet haft betydning for både dem og os som 

designeres intentionalitet med installationen. Den intersubjektive tilgang til installationen 

påvirkes således af den almene tilgang til systemet. Vores oplevelse med installationen var at 

der både var brugere, der forud for interaktion med systemet, havde modstand mod det, 

grundet en frygt for at blive overvåget, samtidig var der andre brugere, der var nysgerrige på 

hvad systemets funktion var. Dog fremgik dette for utydeligt, da vores tekniske kompetencer 

ikke var tilstrækkelige til, at vi kunne omprogrammere i et sådant omfang, at vi kunne få de 

eksisterende koder til både at fungere optimalt og samtidig til at registrere flere menneskers 

positurer (som nævnt i trin 3), og dermed give brugerne en reel mulighed for at være 

nysgerrige på at undersøge systemets intentionalitet. 

Delkonklusion på trin-models analysen 

PoseNet består af en række koder, algoritmer og biblioteker i et open-source format, der har 

til formål at spore og omdanne brugerens bevægelser til et givent output ved hjælp af kunstig 

intelligens. PoseNet er let tilgængeligt for alle, men præges af en række utilsigtede effekter, 

heriblandt usikkerhed i algoritmen, som gør at aflæsningen af person-id’er bliver upræcise. 

PoseNet bygger på teknologiske systemer som p5.js og TensorFlow, desuden peger vi på nogle 

sociotekniske systemer der beskriver hvordan mennesket interagerer med teknologi og hvilke 

spilleregler der præger denne adfærd. Vi oplevede mange sociale barrierer der forhindrede 

folk i at deltage, heriblandt installationens manglende accountability. 
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12. Diskussion 
 

Gennem rapporten har vi beskrevet hvordan vi som mennesker interagerer ud fra Goffman 

og Dourish’ teorier, samt redegjort for forskellige designtilgange med social interaktion i 

fokus, nemlig Dourish’ Embodied Interaction og Gavers Ambiguous Design Theory. Vi har set 

på hvordan andre HCI-designere har lavet installationer før os og prøvet forskellige 

designløsninger af selv, med PoseNet i fokus. Som det fremgår i vores analyse af PoseNet og 

vores evaluering heraf, var der mange ting der ikke fungerede ved vores designløsning. Det 

er ikke vores installation vi primært vil diskutere i denne diskussion, selvom vi også kommer 

ind på de aspekter der fungerede henholdsvis godt og dårligt. I stedet vil vi diskutere hvilke 

kvaliteter vi så at vores designløsning havde (eller manglede), samt hvilke kvaliteter øvrige 

designs har. Vores diskussion bygger på den viden vi har tilegnet os gennem rapporten. 

Inspireret af Gaver fremhæver vi kvaliteter ved interaktive installationer og derudfra laver vi 

vores egen Annotated Portfolio, som bliver en slags vidensbank til at forstå hvordan vi kan 

benytte teknologi til at skabe interaktion blandt unge i det offentlige rum.  

 

Paradokset i at teknologi skal skabe den sociale interaktion 

Som nævnt i problemfeltet kan det virke paradoksalt at ville bruge teknologi til at skabe større 

social interaktion mellem unge i det offentlige rum, i og med at det øgede forbrug af diverse 

medier og digitale devices, er en del af årsagen til den manglende konverseringsevne, som 

statistikkerne viser er tilfældet blandt unge danskere. En fordel ved at benytte netop 

teknologier er først og fremmest at unge har en naturlig og mere åben tilgang til teknologier 

generelt end den ældre del af befolkningen. Endvidere kan man argumentere for at en 

teknologisk installation der appellerer til leg og intuition, kan fjerne fokusset fra facework og 

frygten for at tabe ansigt. I stedet kan den give deltagerne mulighed for at være dem selv, så 

den sociale interaktion ikke er drænende, som netop Goffmans teori peger på.  

 

Embodied interaction design (som den installation vi har designet og de designs vi har kigget 

på i denne rapport) adskiller sig fra de teknologier som sociolog Johannes Andersen snakker 

om - smartphones og de sociale medier etc. De teknologier han omtaler, er alle nogle der 
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indgår i verdenen og folks dagligdagspraksisser, som var de en selvfølge. Derimod kræver det 

samarbejde og social interaktion, at skabe mening med de installationer vi har fokuseret på. 

Dette gør sig ikke gældende for smartphones og sociale medier, disse bidrager i stedet til mere 

individualiserede liv.  

 

Ved at fokusere på teknologiers intersubjektive kvaliteter skaber vi en mulighed for at bruge 

teknologier på en ny måde. I forhold til unge er det især oplagt, at lade teknologier ændre de 

måder hvorpå man interagerer med hinanden, da unge som digitalt indfødte er eksperter i at 

bruge teknologiske værktøjer. Teknologier som dagligt benyttes i hverdagen, såsom 

opvaskemaskiner, tørretumblere, køleskabe, biler, elektricitet mfl. er alle veldefinerede i 

deres intention og måden hvorpå vi benytter dem. Det samme er til dels gældende for 

smartphones og diverse devices, til trods for de mange applikationer, der kan skabe en ide 

om at vi bruger disse devices forskelligt. Dog er deres intentioner alligevel givet os. På den 

måde kan det synes at vi organiserer os efter de teknologier, der bliver repræsenteret for os 

i vores hverdag og den verden vi lever i, fremfor at vi er det styrende element for den 

teknologi der omgiver os. For nogle føles den digitale teknologiske udvikling overvældende 

og skræmmende, måske især fordi der opstår uvisheder om omfanget af overvågning, 

datasikkerhed og personlig frihed. Dette skal indtænkes i udviklingen af teknologiske 

installationer, for at sikre en vis tillid fra mennesker til teknologien. Kun derigennem kan vi 

skabe et intuitivt rum, der appellerer til og fremmer de forskellige kvaliteter i samspillet 

mellem menneske og teknologi.  

 

Udfordringer ved accountability 

Som Dourish siger, skaber alle brugere en mening med installationen, baseret på deres egen 

ontologi (Dourish, 2002). Vi må derfor tage højde for at mening kan opstå på mange niveauer 

som et af Dourish’ design guidelines lyder. Eksemplet med frygten for at blive overvåget som 

nævnt i vores analyse, understreger vigtigheden i at designere i udviklingen af en teknologisk 

installation, giver brugerne en oplevelse af at det er dem der kontrollerer teknologien og ikke 

teknologien der kontrollerer dem. 
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Den følelse af at have styr på, hvordan det fungerer som deltager minder lidt om det Dourish 

efterlyser i interaktionsdesign - nemlig accountability; at deltagerne kan regne med systemet 

og gennemskue hvordan det fungerer.  

Det er en balancegang at skabe den rette accountability i designet samtidig med, at designet 

opretholder en vis ambiguity, der appellerer til brugernes nysgerrighed og legende tilgang til 

at forstå og undersøge det uvisse. En del af at åbne den tvetydighed og undren hos 

deltagerne, som ambiguity teorien beskriver, er at den bagvedliggende teknologi er usynlig, 

så der skabes en undren hos brugeren. Samtidigt er det dog vigtigt at de forbipasserende 

forstår at de spiller en rolle i installationens ”respons”, at de er med til at skabe mening ved 

at interagere med installationen og omverden. Det kræver netop accountability. 

For at installationer kan tilbyde folk at lege, skal det fungere. Deltagere skal kunne 

gennemskue sammenhængen mellem deres handlinger og computerens output som det var 

tilfældet med Text Rain. At kunne regne med det tekniske system, samt at kunne gennemskue 

dets handlinger, er centralt for det Dourish kalder accountability. Vores installation med 

PoseNet manglede i høj grad den accountability. Både på det tekniske niveau, hvor der var en 

del delay, programmet hackede og stoppede til tider, projektorens lys var nærmest usynligt i 

dagslys, mens webkameraet ikke registrerede folks bevægelser i mørke. Derudover havde 

programmet svært ved at skelne de forskellige person-id’er fra hinanden. I den version med 

lyd, var vores forventning at folk, ligesom i Text Rain ville få en anledning til at invitere 

hinanden ind i legen. Det skete dog ikke, fordi programmet hele tiden læste forskellige antal 

personer, når vi kun stod en eller to i billedet og derfor opfattede man ikke sammenhængen 

mellem deres handlinger og outputtet. 

 

Balancegangen ved ambiguity - mistillid eller nysgerrighed? 

Det kan diskuteres hvorvidt det vil skabe mistænksomhed fremfor nysgerrighed at lade vores 

tekniske elementer være synlige. Hensigten var at det skulle skabe en form for accountability, 

gennemsigtighed. I stedet skabte det mistænksomhed. Under testning af vores egen 

installation, oplevede vi at nogle mennesker var skeptiske over for systemet, fordi det selvom 

teknologien var tydeligt, ikke var tydeligt nok for folk, hvad intentionen med den var og 

dermed deres rolle. Altså har intentionen ved vores installation ikke været tilstrækkeligt 
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eksplicit, da systemets anvendte artefakter har været for tydelige. Det siger noget om, at 

installationer i det offentlige rum må tage højde for, at de forbipasserende bliver indirekte 

deltagere af installationen, også hvis de ikke har interesse i det. Vi kan altså risikere at 

installationen får den omvendte effekt og forstærker undgåelsesprocesserne som Goffmans 

beskriver, frem for at skabe social interaktion. Vores installation havde ikke den rette balance 

mellem ambiguity og accountability, som var tiltænkt til at motivere de unge til intuitivt at 

udfordre den vante dagligdagskontekst ved Friheden. Det skulle samtidigt skabe tryghed og 

naturlighed i den sociale positur, i kombination med at vi håbede på at det ville fjerne fokus 

fra det poise, som vi kan føle os forpligtet af i den sociale kontekst.  

Det havde og vil have betydning for installationens intentionalitet og den relationelle 

ambiguity, som vi designere har en intention om, skal bringe mennesker sammen, hvis denne 

mistænksomme tilgang til teknologien bliver grundlaget for alle deltageres holdning til 

installationen.  

Vellykket design kræver erfaring 

At skabe et design med teknologisk udstyr kræver øvelse, og et godt kendskab til de 

teknologiske delelementer. Denne designproces har været præget af at vi i højere grad måtte 

teste, hvordan vi kunne få vores ideer fra papiret ud i disse delelementer. Man kan også 

argumentere for, at bedre teknisk formåen ville føre til flere muligheder og en øget kreativ 

frihed, så installation kunne integreres tilstrækkeligt i den kontekst vi testede den i. Vi må 

altså konstatere at problematikken omkring installationen, ville være bedre stillet med bedre 

teknologiske kompetencer, en større økonomisk kapital til rådighed, for at kunne 

videreudvikle og forbedre programmeringen. Ambiguity er et avanceret designværktøj at 

benytte i praksis, da der ikke er en konkret protokol at følge, men derimod er det op til 

designeren selv, at kunne gennemskue i hvilken grad og hvordan ambiguity kan indlejres i et 

design. Det kræver længere tids erfaring end vores spæde kendskab til ambiguity.  

Vi vurderer at elementer såsom nysgerrighed i det teknologiske medie kan være et effektivt 

redskab til at få dets deltagere til at glemme de komplekse sociale spilleregler, som normalt 

foreligger sig i interaktionen med fremmede. 
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Synlighed som designere 

Vores installation manglede og formåede ikke at skabe den interaktion mellem unge, som vi 

havde sat os for. Det er der mange grunde til. Vores egen rolle og tilstedeværelse endte med 

at være meget synlig, fordi vi også var nødsaget til at sidde lige ved siden af computeren 

udover at alt teknikken selvfølgelig var synlig for folk frem for at være skjult. Skulle folk aktivt 

deltage i vores interaktion, ville de derfor automatisk blive en slags performere for os der 

sidder og kører systemet. Det at nærme sig en gruppe som vores (hvor vi åbenlyst sidder og 

har et fællesskab sammen som en etableret gruppe) kan virke presserende eller 

intimiderende for en forbipasserende. Det minder lidt om den måde de unge er vant til at 

interagere i sociale sammenhænge på barer eller lignende, og på den måde ændrer det ikke 

på spillereglerne for social interaktion, det forstærker dem bare. Vi erfarede at folk ‘turde’ 

nærme sig i grupper, eller hvis du havde et formål som fx at låne en stikkontakt til deres 

oplader. Selve legen med vores installation nærmede folk sig ikke for. Det var simpelthen ikke 

tydeligt nok at vi inviterede til leg.  

Man kan argumentere for at vi manglede en tydelig defineret performer aktant, lidt som i 

Mediated Body, hvor performeren kom og inviterede folk ind, så legen og nysgerrigheden 

opstod i samspil med ham. Publikum skulle ikke selv skulle ‘træde ind i legen’. Vores valg af 

ikke at have en performer skyldes, at vi gerne ville have folk selv skulle bestemme meningen 

med installationen og hvordan de ville interagere jf. Dourish´ guidelines. Det fungerede i Text 

Rain fx. og det resulterede at at folk selv opsøgte hinanden og skabte alle mulige former for 

forskellige lege sammen. Folk havde et fælles mål, de kom ind i et slags flow sammen og 

nysgerrigheden efter at få den næste stump tekst tog fuldstændig fokus fra det sædvanlige 

facework. Man kan sige at de havde en anledning til at interagere, og at legen blev så vigtig 

at de glemte deres poise som kan være begrænsende i de sociale interaktioner og som står i 

vejen for at vi kan være selvsikre ved at udfolde det “frontstage”, som fører til social 

belønning. 

 

Delkonklusion  

I dette afsnit vil vi komme med et bud på, hvordan man kan bevæge sig videre med de 

refleksioner vi har gjort os, gennem diskussionen. Først og fremmest anbefaler vi at fokusere 

på at det teknologiske output bliver tydeligt for deltagernes, for at vi på den måde kunne 

forudsige effekterne af deres interaktion med installationen. Vi forsøgte gennem iterationer 
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med lyd at integrere de erfaringer fra deltagernes inputs, som vi havde fået ved første 

iteration (med et visuelt billede). Det var derfor vi droppede skærmen, som var placeret for 

afsides og som var for lille, systemet var for uintegreret i den kontekst hvori vi forsøgte at 

teste den. Systemets output var for utydeligt på grund af lys-mørke paradokset tilknyttet 

webkamera og projektor. Derfor ønskede vi at erstatte det visuelle output med lyd.  

Vi sad i felten og programmerede, ligesom Programmatic Design Research foreslår. Men fordi 

vi ikke kunne forudsige eller diktere hvordan folk skaber mening, blev vi nødt til at have flere 

loops og blive ved med at udvikle og lave flere iterationer ud fra folks inputs.  

Vi lykkedes ikke med at skabe et intuitivt rum. 

 

Det kan diskuteres om hvorvidt bedre, mere præcis- eller sammenhængende teknologi ville 

kunne optimere de kvaliteter der efterstræbes i udviklingen af en teknologisk 

installation.  Integreringen af denne teknologi som led i en teknologisk installation, vil kunne 

skærpe teknologiens evne til at afkode den kontekst hvori den er indlejret i, samt afkode 

menneskene, for derigennem at kunne tilpasse dets niveau af ambiguity til den enkelte, for 

at gøre systemet accountable og dermed fremme dets intentionalitet. På den anden side, kan 

man diskutere om denne form for teknologi indirekte kan blive for styrende, om dette vil vi 

uddybe nærmere i tilhørende perspektivering.  

 

Den ovenstående diskussion har bidraget til at vi kan formulere nogle kvaliteter, som vi har 

sammenfattet i følgende Annotated Portfolio. De andre designere kan anvende i lignende 

bestræbelser ved anvendelse af teknologiske systemer, heraf; leg, intuition, nysgerrighed, 

anledning og mening. Se vores Annotated Portfolio i  bilag (bilag 1).
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13. Konklusion 

I dette projekt har vi arbejdet med interaktive teknologiske installationer ud fra 

problemformuleringen: Hvordan kan en teknologisk installation fremme social interaktion 

blandt unge i det offentlige rum? Erving Goffman beskriver facework og hvordan vi konstant 

må tage de rigtige masker, altså tilpasse os de sociale spilleregler omkring os, afhængigt af 

om vi er backstage eller frontstage. Frygten for at tabe ansigt, loss of face, sætter gang i 

diverse undgåelsesprocesser hos mennesket, hvor vi undgår socialt interaktion med andre for 

at undgå udskamning. Det fører til dårligere facework, som atter fører til frygt for at tabe 

ansigt. Den onde spiral kan være en forklaring på, hvorfor social interaktion blandt unge kan 

være svært i det offentlige rum, hvor de hele tiden risikerer at aflæse de sociale spilleregler 

forkert, hvis de opsøger nye mennesker.  

William Gaver beskriver med sin designteori at HCI-designere kan bruge tvetydighed i design 

til at skabe nysgerrighed hos deltagerne i en installation. Paul Dourish beskriver Embodied 

Interaction. Her finder brugere af interaktive systemer en mening med deres interaktion, hvor 

de forstår sammenhængen mellem deres handling og systemets output. I Dourish’ guidelines 

til HCI-designere, understreger han bl.a., at brugere af systemer selv finder mening, så 

systemet skal være åbent for fortolkning og at systemet blot er et medium for 

kommunikation.  

Vi har designet vores egen teknologiske installation, metodisk inspireret af Programmatic 

Design Research, hvor vi bruger PoseNet til at registrere folks bevægelse og den har vi 

analyseret med trinmodellen. Installationen har mange utilsigtede konsekvenser, særligt 

PoseNets upræcise aflæsning, projektorens manglende mørklægning og webkamaeraet 

manglende lys. De primære barrierer forbundet med implementeringen af vores installation 

er vores udstyr og vores manglende programmeringsevner.  
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Det er et paradoks at bruge teknologi til at skabe social interaktion, fordi teknologier er 

medvirkende til den øgede distance. Dog mestrer de unge som digitalt indfødte teknologier 

og denne type teknologier er blot et medium til kommunikation, hvor deltagerne må opsøge 

hinanden for at finde mening med legen, som installationer opfordrer til.  

Pointerne fra vores diskussion om hvordan teknologier kan være medskaber af social 

interaktion har vi samlet i vores eget annotated portfolio inspireret af Will Gavers og John 

Bowers. En teknologisk installation skal kunne skabe en leg hos brugerne - altså brugere skal 

kunne finde deres eget mening med interaktionen, hvor sammen oplever en form for flow, 

en intersubjektiv mening. Den skal kunne tilgås intuitivt af brugeren.  Systemet må skabe 

nysgerrighed, noget som ambiguity bl.a. kan bruges til. Systemet skal fungere som et 

medium, som giver brugerne en anledning til at agere, fx fordi legen bliver så meningsfuld for 

dem at de glemmer sig selv. Til sidst skal interaktionen give mening for brugerne, de skal 

kunne koble effekten af deres praksis med installationen. Vores portfolio kan ses som en 

takeaway, altså en måde at dele den viden vi har generet med omverdenen. 
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14. Perspektivering 

I dette afsnit vil rapporten bestræbe sig på de mere abstrakte og brede 

tankegennemstrømninger. Afsnittet vil bevæge sig over jordhøjderne og besigtige sig med 

nogle af de mere omsonste størrelser inden for det interaktive byrum, for netop at tilføje en 

mere holistisk pallette af refleksion. Vi vil forholde os spekulativt til den retning som 

konklusionen af denne rapport bevæger sig henimod, på et strategisk og filosoferende plan, 

med udgangspunkt i perspektiver indenfor Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens. 

I rapporten har vi beskæftiget os med, hvordan vi kan forankre smartere teknologier til fordel 

for de komplekse sociale systemer. Hensigten er at oversætte utopiske intentioner til 

virkelighed, hvor smarte byrum via teknologien kan virke som medium mellem individer, og 

derigennem fungere som grundlæggende redskab, til gavn for mennesket og dets trivsel. 

Løftet på skuldrene af forskere og designere inden for disciplinen interaction design, foreslår 

vi at designere inde for det socioteknologiske felt skaber systemer, via de iterative metodiske 

tilgange, som i højere grad lytter til og danner forståelse for sine brugere, hvorfor det kunne 

modvirke de lukkede eller autoritære teknologiske regimer, som dominerer teknologi-

trenden i dag (Winner, L. 1980) 

Vi foreslår et byrum hvor interaktionsdesign kan bidrage med IoT, som er i stand til at 

interagere med brugeren, frem for at brugeren skal interagere med teknologien. For 

teknologien skal være et redskab, til gavn for mennesket, og ikke omvendt. 

Først og fremmest bør vi bevæge vores fokus mod nogle af de systemer, som kort bliver 

introduceret i opgaven, nemlig potentialet som foreligger i praktiseringen af kunstig 

intelligens. Vi er gennem rapporten blevet introduceret til begreber såsom AI (kunstig 

intelligens), ”machine Learning”, ”deep learning” og neurale netværk, som alle indkapsler 

centrale processer inden for maskinens beslutningsprocesser. Maskinen er hér en 

fænomenologisk betegnelse, som inkluderer systemer som PoseNet, eller alle andre 

teknologier som er baseret på deep learning og neurale netværk. Formålet med AI kan være 

at mimikere den menneskelig intelligens, således at den kan substituere en menneskelig 
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performer aktant (Brey, 2001). Et af de svære spørgsmål i ligningen kan være, hvordan vi får 

maskinen til at imitere menneskelige beslutningsprocesser. Det kunne for eksempel være at 

maskinerne var i stand til også at initiere kontakten mellem mennesker, herigennem tage og 

afgive social-kontekstuel-kontrol, bemægtiget af hvad brugeren, som interagerer med 

mediet, har behov for. Altså oversat til Goffmans termer, determinere den 

situationsbestemte linje i en interaktion. Som før nævnt, kræver deep Learning og neurale 

netværk, meget informationsprocessering på små banale beslutninger, der skal 

kontekstualiseres i en bias udregning, som er central indenfor Deep learning og neurale 

netværk (Kavlakoglu, 2021). Fordelen ved at implementere disse teknologiske systemer og 

installationer i byrummene er, at det kan bidrage til, at mennesker får et andet forhold til den 

omkringliggende teknologi. For hvis vores respons afspejler tillid til en computer, kan 

computeren nemmere integrere bedre algoritmer, efter hvad der virker og ikke virker, med 

intentionen om at styrke dets accountability, fremfor at bestræbe sig på forståelse og 

formidling, altså abstractions, som er et af Dourish´ centrale pointer. 

Så hvordan når vi hertil? 

Vi skal som designere eller programmører være maskinens lærer, som beskriver 

omgivelsernes virke – i den sociale kontekst og maskinen skal være i stand til at vurdere de 

forskelligartede situationer gennem iterationer i et byrum præget af diversitet. I den 

forbindelse kan disse små installationer i byrummene netop være med til at styrke vores viden 

om kunstig intelligens, og det kan bidrage til at maskinerne får en større forståelse af 

menneskets praksisser. Det betyder mere specifikt at maskinerne skal indhente en massiv 

mængde data for at danne sig begreb om forskellige kontekster, som kan være 

forskelligartede fra by til by, gade til gade, ungdoms demografi vs. ældre demografi, individ 

til individ osv. Igen kunne man spørge til, hvordan opnår maskinen dette? 

Her vil vi vende vores øjne mod begreberne Internet of things og Smartness, med 

udgangspunkt i “The Smartness Mandate: Notes toward a Critique” (Halpern, 2017). 

Smartness er et begreb, som dækker over teknologier eller infrastrukturer, som besidder en 

selvstændighed i et omfang, at den kan fungere relativt autonomt. Forud for forankring af 

Smartness af teknologier indfinder sig, nævnes fire områder hvorfra teknologien skal optræde 
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(Halpern, 2017). Disse er betegnet som population, zones, optimization og rescillence. Altså 

hvem arbejder maskinen med, hvor arbejder maskinen og i forhold til det, hvordan forholder 

maskinen sig til disse matrikler og domæner. Til allersidst rescillience: Kan maskinen forholde 

sig til store ændringer i samfundet, såsom epidemier, krig, naturkatastrofer eller andre store 

teknologiske forandringer? 

Maskinerne skal indlejres i alle de sociale regimer, for at bidrage med den fornødne 

kontekstuelle viden, som gør den i stand til at interagere optimalt mellem demografierne og 

individerne på tværs, ligesom at mobiltelefonen er indlejret i vores sociale liv, vores arbejdsliv, 

vores familie, vores hobbyer mv. Det kan telefonen opnå ved at telefonens mekanismer 

udføres af en sammenfattende mængde af satellitter, datacentre, produktionsmidler osv. I 

samspil kaldes dette fænomen for Internet of Things. Hér ville det være smart at danne sig et 

indblik i den historiske samt nutidige problemstilling omkranset telefonen. For denne 

teknologi har været centrum for flere kontroverser benævnt af f.eks. Shoushana Zuboff 

(Zuboff, 2020). For som Orit Halpern, Robert Mitchell og Bernard Dionysius Geoghegan 

nævner: 

Instead of looking for utopian answers to our questions regarding the future, we focus on 

quantitative and algorithmic methods and on logistics – on how to move things rather than 

on questions of where they should end up. Resilience as the goal of smart infrastructures of 

ubiquitous computing and logistics become the dominant method of engaging with possible 

urban collapse and crisis. - (Halpern, O., 2017) 

Problematikken omkranset af IoT tilknyttet smartphones, kan have haft en sammenfattende 

effekt betonet af, at informationsindsamling til gavn for brugervenlighed er blevet anvendt til 

fordel for f.eks. kommercielle behov. Der kan være taget færre forbehold for den 

humanistiske vinkel, som udspringer sig gennem nutidens filosofiske 

tankegennemstrømninger, med fokus på morale og etik. 

Denne perspektivering advarer altså imod en deterministisk tilgang til det interaktive byrum. 

Vi må tage ansvar for mennesket. Det kan udmunde sig i en vedvarende utilsigtet effekt at 

bevæge sig mod et teknologisk skifte, hvor det interaktive design er indlejret i alle af 

samfundets lag, med fokus på f.eks. teknologier såsom sensorer, som tager del af PoseNets 
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operationelle principper. For det er essentielt at et omfattende indgreb såsom kunstig 

intelligens, som spæd teknologi tilpasser sig menneskets universelle, reelle og aktuelle 

interesser. Før vi bevæger os, bør vi først og fremmest definere: Hvor vil vi gerne hen? 
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