insikter
FRÅN AWWWARDS CONFERENCE 2019 I AMSTERDAM

DESIGNERS, UTVECKLARE & DIGITALA DRÖMMARE
Varje år anordnar Awwwards en ny konferens någonstans i världen. Hittills
har de varit i städer som New York, London, Paris och Los Angeles. I år var det
Amsterdams tur. Under två dagar kom både talare och besökare från hela
världen för att delta under konferensen. Vi skulle vilja dela med oss av några
av de insikter som vi samlade på oss under de två dagarna.

1.

OM DET VAR ENKELT SKULLE ALLA GÖRA DET
Den som bjöd på den mest energiska föreläsningen under konferensen
var utan tvekan Peter Smart som är Head of Product Design på designbyrån
Fantasy. Byrån, som arbetar med företag över hela världen, har bland annat
samarbetat med rederiet Royal Caribbean Cruises.
Fantasy blev rederiets digitala partner i arbetet med att bland annat
utveckla olika typer av digitala touchpoints mellan företaget och deras
kunder. Allt med målet att skapa branschens mest effektfulla upplevelse,
med digitala plattformar som gjorde det enkelt att upptäcka kryssningsfartygens alla möjligheter.

We learned how much commitment it takes
to follow through with a user centric vision.”
- PETER SMART, HEAD OF PRODUCT DESIGN PÅ FANTASY

DESIGNA FÖR HELA MÄNNISKAN
I sitt arbete med rederiet ville Fantasy sätta upplevelsen framför
transaktionen. De upplever att man alldeles för ofta gör det motsatta
när man designar och utvecklar digitala miljöer. Men det är upplevelsen
som människor kommer ihåg och som ser till att de kommer tillbaka.

TÄNK I FLÖDEN – INTE SKÄRMAR
Fantasy ville skapa ett behagligt flöde genom allt innehåll som
de tog fram för Royal Caribbean. I projektet togs tidigt snabba
prototyper fram för att utvärdera känslan i de digitala miljöerna.

SKAPA MAGI
Som Peter Smart beskriver det har designers en unik möjlighet att
skapa magiska upplevelser för kunden. Men han är noga med att lyfta
hur mycket som krävs för att förverkliga en vision där användaren sätts i
fokus hela vägen. Det är inget som görs i en handvändning – men det
är väl värt investeringen.

2.

TESTA, TESTA, TESTA
Oavsett bransch och oavsett projekt kan det vara enkelt
att stirra sig blind på hur man tror att något kommer att
fungera. Hur man tror att något kommer tas emot. Under
årets konferens var tester av olika slag ett återkommande
ämne, som lyftes på många olika sätt.

PARALLELLA VÄGAR
Under fredagen intog David Vogel scenen. Som Executive
Director inom Experience Design på den digitala byrån
AKQA arbetar han bland annat med att skapa digitala
tjänster och produkter för företag som Siemens och
IBM. När han och hans kollegor arbetar med ett nytt projekt
ser de det som att de först behöver många små racerbåtar
innan man skickar iväg kryssningsfartyget. Det han
menar är att när de utforskar olika idéer och testar olika
möjligheter lägger de aldrig alla sina ägg i en korg.
De utvärderar alltid många parallella idéer samtidigt.
VÅGA!
Något som vi fick höra från ett antal olika håll under
dagarna var olika varianter på något väldigt viktigt. Och
det är att våga testa. Våga ta ut svängarna för att se om
något som du inte har försökt tidigare kan fungera. Våga
utvärdera olika alternativa vägar, kasta upp olika idéer
och se vilka som fungerar. Det kanske inte går hela vägen
alla gånger ¬– men för att citera XR-specialisten Anrick
Bregman som talade under torsdagen: ”You might not
fail, and you’ll still learn from it”.

It’s playing chess at many boards at the same time.”
- DAVID VOGEL, EXECUTIVE DIRECTOR, EXPERIENCE DESIGN PÅ AKQA

3.

VERKLIGT BLIR VIRTUELLT SOM BLIR VERKLIGT SOM BLIR…
Efter att ha lyssnat på talarna på DeLaMar Theatr i Amsterdam utmanades många
tankar kring vad som egentligen är verkligt. Och vad det virtuella faktiskt är.
Är hönan verkligheten och det virtuella ägget? Eller tvärtom – och vad innebär det?

It’s important to remember that
technology wants our soul.”
- GEOFFREY LILLEMON, CREATIVE DIRECTOR PÅ
DEPARTMENT OF NEW REALITIES, W+K AMSTERDAM

SPEKULATIONER
Dag två inleddes med perspektiv på nya verkligheter
tillsammans med Geoffrey Lillemon som är Creative
Director på Department of New Realities, som är en del
av reklambyrån Weiden+Kennedy Amsterdam. Något som

EFTERLIKNA VERKLIGHETEN

har lyfte på ett antal olika sätt var begreppet ”speculative

Så många av de projekt som man idag ser inom AR, VR och

fiction visions” – som ofta används inom litteratur. Men det

MR, men även inom AI och maskininlärning handlar om att

är även något som har blivit centralt i deras arbete. De vill

efterlikna den verklighet som vi har runt oss. Att efterlikna

bland annat skapa upplevelser som kittlar alla människans

mänskliga beteenden, återskapa miljöer eller reaktioner

sinnen med hjälp av visioner av hur exempelvis livet efter

från det verkliga livet. För som vi blev påminda om under

döden ser ut eller att visualisera musik.

dagarna i Amsterdam så har inte tekniken en egen själ,
den har inte känslor av sig själv. Vi måste låna ut delar av
vår själ – och vårt sätt att se på världen till den teknik vi
utvecklar.

Go all out, then box it up.”
- MICHAEL VROMANS, PARTNER OCH CREATIVE DIRECTOR PÅ DPDK

4.

UTFORSKA PRODUKTHORISONTEN
Under de två dagarna diskuterades produkter och tjänster i alla färger
och former. Det var allt ifrån appar för att styra upp en resa till teknik för
ansiktsigenkänning för katter. Från filhantering till öl. Oavsett bransch och
oavsett tänkt kund gick det att se något som de alla hade gemensamt.

PRODUKTENS MOGNADSGRAD

VAD LIGGER PÅ HORISONTEN?

En viktig poäng som Michael Vromans från den digitala

För den faktiska produkten som existerar idag är en sak.

byrån DPDK ville göra handlade om en produkts utveckling.

Produkthorisonten är en annan. Vart vill vi med den här

Han har sett för många exempel på hur alla resurser, alla

produkten? Vilken potential ser vi för den? Utifrån det vi

pengar och all energi hinner förbrukas innan man ens har

har lärt oss så här långt, vad kan vi förändra eller förbättra

kommit i närheten av en produkts potential. Hur man ju

för att nå våra mål? Vare sig det handlar om en fysisk eller

längre man arbetar med en produkt (och ju mer man lär sig

digital produkt eller tjänst är man aldrig färdig efter första

om den) man samtidigt satsar mindre på den.

lanseringen. Det är då det roliga börjar.

5.

SNART BARA DIGITAL NATIVES
Idag lever fortfarande människor som har upplevt en värld utan digitala
system. Men det kommer att komma en tid när alla digitala immigranter är
borta. Teamet TeYosh som är aktiva inom animation, art direction, konceptproduktion och mycket mer ville uppmärksamma ord och fenomen kopplat
till den förändringen.

De ville lyfta ord som inte ens kommer behövas i
en värld av 100 % digitala infödingar – men som
framhäver en förändring för alla oss som föddes
in i en annan verklighet. Därför skapade TeYosh
The Dicitionary of Online Behaviour. Här hittar
du några av orden från ordlistan.

FRAP
Förkortning för ”Fear of a Recently Added Person”
Det kan handla om en person vi ser upp till, någon vi är
förälskade i eller en vän som du inte har haft kontakt med
på länge. Helt enkelt en person vars åsikt spelar stor roll
för dig – och som därför resulterar i rädsla när de adderas
till dina sociala nätverk. Varje gång du lägger upp något är
du rädd för vad den personen kommer att tycka.

CLICKVALUE
Ett ord som syftar på att alla likes, delningar, retweets
eller liknande inte har samma värde. För med klick är det
inte som med pengar. En krona är värd lika mycket som en
annan – men klick lever efter andra regler. Hur populär eller
omtyckt är person som gillade din senaste bild på Instagram?
Vilken relation har du till personen som precis delade ditt
inlägg på Facebook? Hur vanligt är det att personen som
retweetade ditt senaste inlägg gör det? En like från mamma
är tyvärr inte lika mycket värd som en från kollegan som du
försöker imponera på.

HALFSEEN
Har du någonsin bara läst förhandsvisningen av ett inlägg
för att du inte vill att det ska bli markerat som sett eller
läst? Det är det beteendet som ”Halfseen” syftar på.
Baserat på de första orden eller raderna tar du sedan ett
beslut kring om du ska läsa det direkt eller om det kan
vänta. Något som är värt att tänka på när man själv skriver
ett meddelande – hur valde du egentligen dina första ord?

