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En verden af design
• Design hvor man kan gøre noget, foretage sig noget, de 
tiltrækker sig opmærksomhed

• Hvor det er til at overskue og genkende, hvad man kan 
foretage sig men gerne i fantasifulde redesign, der 
nyfortolker
– der er næsten altid liv i shoppingscentre – især hvis der er 
tilbud eller gratis ting og sager 

– i sandkasser hvor man kan eksperimentere med design
– ved debatmøder, foredrag, musik- og teaterforestillinger 
og interviews

• Hvor der er gode rammer for social kontakt og for at 
mødes med virtuelle venner 
– steder der er hyggelige 
– hvor man føler sig hjemme
– hvor der er liv på stedet
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Det eksperimentelle og uformelle



Det eksperimentelle og formelle
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Det formelle og konceptuelle



Den designede avatar

• Avataren er et nyt personligt medie for kommunikation
– individuationsproces og leg med selvopfattelse
– få indflydelse på hvordan man fremtræder for andre

• Legitim anledning til kontakt – det er i orden at spørge til 
fremtræden og udseende, tøj og ting

• Status er tæt forbundet med avatarens design
– et statussymbol

• Avatardesign har stor betydning for erhvervsdrivende
– overbevise og leve op til gældende standard på måder, der svarer 
til virksomhedens krav

• Der tegner sig nogle typer og roller i det personlige design



• Konstruktøren
– som tilrettelægger og realiserer øer og miljøer, er optaget 
af selve det at konstruere – af at beregne, måle, finde 
veje og løsninger 

• Designeren 
– som kreerer smykker, møbler, interiør, tøj, øjne, solbriller 
og afsætter det for sjov eller business 

• Manageren 
– som driver forretning, skal vække tillid i det virtuelle og 
fremtræde seriøs og vidende 

• Arrangøreren
– der leder møder, tilrettelægger interviews og forskellige 
former for optræden 

• Scripteren 
– der kan sin kode og elsker at jonglere med den, vise sin 
kunnen og originalitet

Den designede avatar



• Kommunikatøren 
– der snakker med mange på sin vej, er direkte i sin form og 
hurtig til at tage kontakt og finde frem til netværk, god til 
at skabe og opretholde dem, så længe der er en fælles 
interesse

• Gøgleren 
– der underholder, elsker at optræde med sjove og 
fantasifulde design gerne som en omrejsende, der finder 
avatarer, hvor de så end er 

• Romantikeren 
– der iscenesætter det romantiske møde 

• ”Sexisten”
– der iscenesætter det seksuelt orienterede møde

• Nybegynderen
• Den erfarne
• Mesteren 

Den designede avatar



• De virtuelle verdener er komplekse 
– det tager tid at lære nye former for kommunikation
– det tager tid at lære nye normer i social interaktion

• Eksperimenter med kendte normer og eksisterende traditioner
– at få nye og måske skøre idéer
– strategier for at tiltrække opmærksomhed

• Nye veje i forretningsstrategier 
– strategier for at realisere idéer og udnytte kreative muligheder 
for at drive en virtuel virksomhed 

– kræver erfaringer, lærer håndværket, fx når det gælder at 
designe, scripte eller kommunikere

• Det er en intens kollektiv? læreproces, når man vil forfølge 
projekter eller forretningsmæssige formål 
– kræver en kombination af vilje til at gå nye veje og stædighed til 
at sætte sig ind i nyt og overvinde mange barrierer

– kræver netværk af viden, kunnen og samarbejde

Samvær, samarbejde, konkurrence


