
Kryptokonst: Ett fenomen svårt att förstå?
En studie på hur man genom gra�sk design av informationsvisualiseringar kan

öka förståelsen kring fenomenet kryptokonst

Gustav Thunberg
Grafisk design(180 hp) VT 2021



Abstrakt

I och med införandet av WWW (world wide web) så har det visat sig att den stora samling av data i form av
bilder på internet ökar risken för plagiat för den enskilda konstnären. Kryptokonsten som är ett relativt nytt
fenomen som med hjälp av blockkedjeteknik utgör en digital konsthandel av så kallade NFT-tokens
möjliggör till visso att bekämpa detta. Men blockkedjans innebördan i och med dess relativt omogna stadie
kan uppfattas som svår att förstå. Med hjälp av informationsvisualiseringen kan man bryta ner komplex data
till en lätthanterlig bit av information. Denna studie har därav fokuserat på att med hjälp av gra�sk design se
hur man kan utveckla en informationsvisualisering gällande just blockkedjebaserade marknadsplatser av
digital konst och huruvida fenomenet kryptokonst går att förstå utifrån en informationsvisualisering. Det
studien visar på är att det till viss mån går att se en koppling mellan informationsvisualiseringen och en
informants förståelse av fenomenet, men att det krävs utveckling kring vissa områden av
informationsvisualiseringen som informationsvägledning.
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Författare: Gustav Thunberg
Handledare: Anna-Sara Fagerholm
Kurs, termin och år: Självständigt arbete, 22,5 hp, GD050G, VT -21
Antal ord: 9152 ord
Syfte: Syftet med studien är att genom gra�sk design undersöka hur blockedjebaserade marknadsplatser för
konst kan visualiseras som fenomen.
Metod och material: Informationsvisualisering och informantintervju.
Huvudresultat: Det går till viss mån att se att förstålsen för begreppet kryptokonst ökar med hjälp av en
informationsvisualisering men det är till en viss svårighet som detta begreppet begrips.
Nyckelord: Crypto art, blockchain, digital art, visualisation.
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Terminologi

Alfanumerisk sträng
En sträng är en rad olika karaktärer som är kopplade till kod, därav är alfanumeriska strängar något som består av
bokstäver och si�ror.
CA(Certificate Authority)
Certi�cate Authority är inom kryptogra� de som utfärdar digitala certi�kat som kan användas för kryptering, digitala
signaturer och autentisiering.
Gas fee
Gas fee är en avgift som går till de som möjliggör datorkraften för att blockkedjan ska fungera, den kan skifta beroende
på när man publicerar ett digitalt konstverk för försäljning och hur snabbt det ska ta innan det publiceras.
Kryptografisk hashfunktion
Hashfunktioner används för att säkerställa att information inte ändras av en tredjepart.
NFT’s(Non fungible tokens)
NFT är termen på de objekt (i denna studie undersöks endast digital konst) som publiceras för försäljning som i sin tur
kan lagras i en digital plånbok.
P2P(Peer to Peer)System
P2P är ett nätverk med sammankopplade noder där man tilldelar olika datorer olika kommunikationsverktyg och där
ingen av noderna har något privilegium gentemot de andra.
SSL/TLS
SSL är en typ av elektronisk legitimation och TLS innefattar kryptogra�ska kommunikationsprotokoll.
Sekundära köp
Sekundära köp innefattar alla de köp som görs efter första köpet av ett objekt, det vill säga objekt som köps på en
andrahandsmarknad.
Smarta kontrakt
Smarta kontrakt är kontrakt som kör sig själva genom att med hjälp av kod på ett blockkedjebaserat nätverk se till att
termer som satts accepteras och respekteras av alla parter inblandade.
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1.Inledning

1.1 Konstens betydelse i samhället

Madeleine Hjort (2017) menar att �ktion som är ett begrepp som behandlas inom konst och litteratur är
något människan behöver för att skapa mening. Med hjälp av �ktion kan man utveckla känslor, förståelser
och insikter. Enligt Hjort blir �ktionen en samlingsplats för människor att dela kunskap, idéer, känslor och
även fantasi. Konsten menar Hjort blir en viktig roll i det demokratiska samhället då mötet mellan betraktare
och skaparen av verket bildar ett osynligt band. Utbytet av egna erfarenheter och känslor bidrar i sin tur till
den samtid vi lever i. Hjort fortsätter även att förklara att konst inte heller bara bör de�nieras som ett
konstnärligt uttryck, utan även att en förmedling av teoretisk och praktisk kunskap mellan konstnär och
betraktare sker. Konst och demokrati menar Hjort är två viktiga aspekter som bildar ingång till ett öppet
samhälle. Författaren fortsätter att förklara att man i ett öppet samhälle måste ge möjligheter för både
professionella och amatörer att verka inom konsten. Bara att konsten är ett faktum och att den existerar är en
stark indikator på att det �nns ett mänskligt behov att gestalta, kommunicera och ta emot konst. Konsten är
heller ingen industri, det är en enskild individs röst bakom varje konstverk och därav blir den en oberoende
kommentator av vår samtid.

Däremot menar Jorge Frascara (1988) att vi idag ser mindre och mindre av traditionella konstformer som
uttryck vid konstutställningar, då konst inte längre enbart består av oljemålningar eller andra traditionella
konstuttryck. Istället börjar �er och �er moderna konstformer träda fram i gallerier och utställningar
(Munari, 2008). Bruno Munari menar att konstnärer som använder sig av moderna konstformer letar efter
sätt att göra sin konst tillgänglig för allmänheten, något gemene man kan plocka upp och köpa. Dessa
konstnärer, fortsätter Munari, vill bryta cirkeln mellan konstnär, säljare, kritiker, galleri och samlare och vill
på så sätt skapa massproducerade objekt till salu för allmänheten. Gra�skt design är ett kreativt medium som
vissa menar på går att koppla samman med konst. Jorge Frascara (1988) har valt att de�niera gra�sk design
som den aktivitet som organiserar visuell kommunikation i samhällen och som bland annat används för att
nå ut till allmänheten. Därmed blir gra�sk design något som tangerar till konst enligt både Frascaras och
Munaris beskrivningar, då gra�sk design används för att organisera visuell kommunikation i syfte att nå ut
till en bredare allmänhet.

På samma sätt som Hjort (2017) menar att utbytet mellan kunskap, idéer, känslor och fantasi så menar Eng
(2020) att kryptokonsten är ett sätt för konstnärer som utövat konst på egen hand att hitta en
gemenskapskrets. Något som helgen mellan den 11:e och 13:e december 2021 visade sig vara en gemenskap
som växer då Mike Winkelman, en digital konstnär under namnet Beeple, sålde 20 kryptokonstverk för
motsvarande 30 miljoner kr. Hela försäljningen såldes på plattformen Nifty Gateway som använder sig av
just blockkedjeteknik (Damiani, 2021). Man menar även på att konst är en nyttig tillgång för att skapa
hälsosamma gemenskapskretsar och frågor har dykt upp om konst kan vara ett verktyg för
gemenskapsutveckling (Lowe, 2000).
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1.2 Digital konst

En modern konstform som har trätt fram under de senaste två decennierna är digital konst. Begreppet syftar
å ena sidan till digitaliseringen av traditionella verk men även till verk som skapats med hjälp datorkraft och
teknologiska verktyg (Paul, 2015). Konstnärer inom målning, illustration, skulptering, fotografering och
video har börjat röra sig mer mot digitala teknologier som ett verktyg för skapande.  Vissa omfamnar en
estetik som re�ekterar den digitala konstvärlden medan andra skapar en brygga mellan det traditionella och
digitala.  Det har i sin tur resulterat i att digital konst kan vara svår att tyda i frågan om det är ett renodlat
digitalt eller ett traditionellt verk (Paul, 2015). Även om digitala konstverk kan variera i form så �nns det
några allmänna karaktärsdrag som vanligtvis går att utpeka. En av de vanligaste karaktärsdragen är att man
använder sig av �ertal olika typer av manipulationer och konstformer (Paul, 2015). Till exempel så är
montage en konstform som utövats och utvecklats av konstnärer inom kubism, dadaism och surrealism, där
den numera ökade digitala närvaron har bidragit till att konstformen har fått nya former tack vare �er
teknologiska verktyg som i sin tur har lett till att �er konstnärliga tekniker och manipulationer utnyttjas
(Paul, 2015). Den digitala plattformen har även ökat tillgången till visuellt material med hjälp av internet och
digital scanning (Paul, 2015).

1.3 Copyright

I och med den ökade tillgången till visuellt och digitalt bildmaterial så �nns det en uppfattning om att det
även ökar problemet med visuellt plagiat.  I dagens läge �nns copyright där för att skydda kreativa konstnärer
för just detta.  Copyright innebär att det krävs en licens för att använda det material som är copyrightskyddat
(Bowman, 2008). Stephen Bowman menar att den ökade tillgången till bilder och det ökande användandet
av källmaterial innebär att möjligheten för att kunna upptäcka visuellt plagiat blir mer och mer viktigt. Ett
sätt att potentielt tackla detta är att med digital konst och kryptokonst använda blockkedjeteknik för att
eliminera bristen på autencitet som det fysiska pappret har i form av att det är lätt att återskapa, försvinna
eller bli förstört (Vicari, 2018). Blockkedjeteknik har därav kommit till att bli något som har
uppmärksammats i den digitala konstvärlden.

1.4 Blockkedjeteknik

En teknik som används inom den digitala konstscenen idag är blockkedjetekniken som är en teknik som
uppfattas som relativt omogen men i själva verket så utvecklades tekniken av Haber och Starnetta redan
1991. Teknikens stora debut inträ�ade 2008 när Bitcoins grundare Satoshi Nakamoto använde sig av
blockkedjetekniken för att skapa den numera kända kryptovalutan. Blockkedjor använder sig av
kryptogra�ska hashfunktioner vilket innebär att det är en matematisk algoritm som kartlägger data
(Franceschet et al., 2019). Hashfunktionen tar data från si�ror, bokstäver och media�ler och gör om det till
en sträng bestående av alfanumeriska beståndsdelar (Agrawal, 2019). Detta innebär att om informationen
modi�eras så ändras hela hashfunktionen. Blocken är därav i kontakt med sina tidigare block och förhåller
sig till dess data. Syftet blir därmed att säkerställa information i kedjan(Franceschet et al., 2019). I
Konkurrensverkets rapport från 2019 så menar Lindblom (2019) att kryptovalutor på blockkedjor kan
användas för att uppnå ekonomisk transparens. Denna typ av spårbarhet som blockkedjor möjliggör menar
han att det  inte går att uppnå med traditionella �nansiella system som vi har idag.
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1.5 Kryptokonst

Den digitala konsten i samhörighet med blockkedjetekniken är det som bildar det vi idag kallar för
kryptokonst, något som kan ses som en ung konstnärlig rörelse från de senaste årtiondet. Finzer (2020)
härleder kryptokonstens startskott till av ett Ethereum-baserat NFT-experiment vid 2017. Kryptokonst
består av en begränsad upplaga digital konst där varje verk kopplas till en token på en blockkedja Franceschet
et al., 2019). Dessa tokens kallas för Non Fungible Tokens (NFT:s) och är unika digitala tillgångar på en
blockkedja (Finzer, 2020). Dessa blir en del av transparenta ursprung där blockkedjetekniken skapar
möjlighet till säkra a�ärer mellan samlare av tokens(Franceschet et al., 2019). När ett konstverk är publicerat
på plattformar som hanterar kryptokonst så läggs detta till på blockkedjan, och digitala konstsamlare har
möjlighet att plocka upp verket i utbyte mot kryptovaluta. Verket kan säljas vidare mellan andra samlare i så
kallade sekundära köp, och på vissa av dessa marknadsplatser kan en viss procent av det värdet som verket
sålts vidare för gå tillbaka till den ursprungliga skaparens �cka (Franceschet et al., 2019). Något som
författarna menar kan ta månader eller år på traditionella marknadsplatser för konst medan det på
blockkedjebaserade marknadsplatser möjliggörs på en gång.  Blockkedjan gör det möjligt för kryptogra�ska
säkra transaktioner utan att några avgifter eller tillgångar tillhandahålls av mellanhänder (Franceschet et al.,
2019). Blockkedjan på marknadsplatserna för kryptokonst ser även till att skapa ett sorts certi�kat som
förklarar vem som har skapat verket, när det är skapat och att information bakom certi�katet är autentiskt
och faktamässigt korrekt (Nair 2021). De här certi�katen kan därav användas för att motverka plagiat.

1.6 FN:s globala hållbarhetsmål

För att man ska lyckas  att skapa en mer hållbar planet så kommer innovation och kreativitet vara avgörande
för att utnyttja resurser mer e�ektivt. Samhället har förändrats och traditionella medel för tillverkning och
försörjningskedjor har ersatts av digitala teknologier som i sin tur har lett till att nya marknader har påverkat
redan etablerade marknader och produkter (Denoncourt, 2019). Kryptokonst är ett exempel på detta.

Sumedha Deshmukh (2020) menar på att blockkedjor kan vara ett verktyg för att uppnå FN:s globala
hållbarhetsmål 9 som handlar om hållbara industrier, innovationer och infrastruktur. I rapporter som
skrivits gällande e�ekterna av COVID-19 kan vi se att det �nns utmaningar och sårbarhet inom be�ntliga
försörjningskedjor. Detta har i sin tur lett till �era initiativ som påbörjats till följd av en ökad efterfrågan på
både transparens och spårbarhet. Ett exempel på ett sådant initiativ är “Provenance” som använder sig av
blockkedjeteknik för att erbjuda kunder möjligheten att se resan av en vara och på så sätt tillåter datan om
produkten att vara transparent genom blockkedjor (Lewis, 2018). Blockkedjetekniken visar sig alltså vara ett
e�ektiv medel för att skapa transparent data och information som i sin tur kan bidra till FN:s globala
hållbarhetsmål 9.

Då kryptokonst är ett fenomen som bygger på blockkedjeteknik, kan kryptokonst användas som ett sätt för
att motverka (digitalt) plagiat. Ett problem som tidigare beskrivits i denna studie. Därmed kan en ökad
förståelse för kryptokonst som fenomen bidra till att implementeringen av den blir lättare samt att
konstnärer får en mer transparent värdekedja som leder till att plagiat kan upptäckas och bekämpas. På så
sätt bidrar kryptokonst till transparenta och spårbara värdekedjor i konstvärlden, som vidare bidrar till FN:s
globala hållbarhetsmål.
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1.7 Problemet med att förstå tekniken

Teknologi är något som påverkar alla konsumenter och våra attityder mot tekniken påverkar också hur vi
konsumerar den.  Även fast teknologi är något som ökar i en snabb takt så menar Edisson & Geissler (2003)
att det inte är alla som ser på den som en positiv trend. Författarna menar att vissa uppskattar inte en
ovisshet och är obekväma med denna förändring . Ovissheten av det okända och nya är en orsak till varför
förändringar kan ses som ett hot (Esaisason, Ninov, 2007). Detta medför att de som har en negativ attityd
mot teknologi kan vara motvilliga att omfamna dess verktyg det medför (Edisson, Geissler, 2003).  Nic
Carter (2021) menar att förståelsen för fenomenet kryptokonst är för vissa svårt att greppa. Anledningen till
det menar Carter beror på att kryptokonsten inte är singulärt koncept, utan att det är bestående av en
mängd olika relaterade koncept. För att man ska skapa en större förståelse hos individer som inte förstår
detta fenomen kan man använda sig av informationsvisualisering. Då det visuella systemet i mänskliga
hjärnan med sitt rika och direkta sätt att ta in data menar Allan Keahey (2014) att visualiseringar är ett
nödvändigt verktyg för att förstå information.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att genom gra�sk design undersöka hur blockedjebaserade marknadsplatser för konst
kan visualiseras som fenomen. För att uppfylla syftet används följande frågeställningar som underlag;

1. Hur ser händelseförloppet ut mellan skapare och säljare av digitala konstverk som säljs på
blockkedjebaserade marknadplatser?

2. Hur kan informationsvisualiseringar av blockkedjebaserade marknadsplatser skapa ökad förståelse
för fenomenet?
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3. Teori

I detta kapitel redogörs de teorier som ligger till grund för det resultat som analyseras i kapitel 6 i studien.
Teorin fokuserar på tre väsentliga egenskaper med blockedjeteknik som sammanfattas till transparens,
historisk data och decentralisering. Även informationsvisualiseringar introduceras, då resultatet vilar på en
informationsvisualisering utvecklad av Thunberg (2021).

3.1 Transparens

Transparens är en term som började uppdagas mer och mer efter Watergate-skandalen 1970 (Ball, 2014).
Detta ledde till att nya lagar och administrativa regler gav allmänheten tillgång till mer publik statlig
information.  Krav på att företag och politiker tar större ansvar för deras handlingar blev större och bidrog
till att beslut idag utförs mer öppet.

Idag använder vi webb-applikationer så som internetbanker, e-handel och e-post som alla har blivit en
avgörande del i vårt vardagliga liv.  SSL/TLS är de certi�kat som används för att bevisa autencitet, integritet
och kon�dentialitet till dessa applikationer och utfärdas av vad som kallas för CA.  I dagens läge har CA:s de
yttersta ansvaret för att utföra korrekta certi�kat för det utformade målet, men CA:s kan även dem utföra
osäkra men godkända certi�kat på grund av inadekvata säkerhetsprotokoll (M. Y. Kubilay, M. S. Kiraz, H. A.
Mantar, 2018).  Blockkedjetekniken visar däremot potential för transparenta transaktioner och här menar
man på att skalbarheten är stor och möjligheterna �nns för att skapa säkra kommunikationsnätverk i real-tid
med parter från exempelvis näringskedjor, fastighetsmarknaden och sjukvård. Blockkedjetekniken
representerar ett paradigm för hur information delas (Mearian, 2019). Den traditionella konstmarknaden är
känd för dess opacitet, det vill säga att det är svårt att beskatta konstens värde, då många försäljningar av
konst sker i privata rum. Blockkedjetekniken blir intressant i dessa fall då den skapar digitala certi�kat för
varje konstverk som även innehåller information (Vicari, 2018). Det existerar idag digitala brister för digitala
konstverk där verk som är publicerade på internet lätt kan bli kopierade och plagieras. Blockkedjetekniken
har möjlighet att komma med lösningar till dessa brister då konstverk inte har möjlighet att kopieras på
blockkedjan (Styx, 2019). I blockkedjan kan alla som ingår i den även ha tillgång till att se kedjan vilket
tillåter en validering av avtalsenliga begränsningar (A.Scriber, 2018).

3.2 Historisk data

Blockkedjetekniken använder sig av ett P2P-system som sammankopplar användare och kan skapa en
oföränderlig historik av transaktioner där varje transaktion är kopplad till den innan. Varje gång en
transaktion läggs till blir den datan ytterligare ett led i form av ett nytt block i kedjan. De nya blocken som
läggs till med data är där för att stanna och går inte att radera, vilket gör att blockkedjetekniken möjliggör
giltiga och granskningsbara transaktioner (Mearian, 2019). Blockkedjans nätverk är hanterat av alla dess
noder, det vill säga de som är uppkopplade till nätverket och man menar på att så länge dessa noder inte
består av 50% skadliga noder så går inte dess historiska data att manipulera (Zhang, Zhong, Wang, Chao,
Wang, 2020).  Blockkedjor möjliggör helt enkelt kryptogra�ska lösningar för att säkerställa att datans
ursprungliga form inte kan ändras. Den erbjuder uthållighet utan att tillgängliggöra funktioner som att
radera eller uppdatera data som traditionella databaser erbjuder (A.Scriber, 2018).
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3.3 Decentralisering

Blockkedjeteknik är i stort sätt en databas som hanterar kryptogra�ska transaktioner på ett decentraliserad
nätverk (Vicari, 2018). Blockkedjor som Bitcoin använder sig på liknande sätt som databaser av datorkraft
som lagrar information och data, men till skillnad från traditionella databaser använder sig dessa blockkedjor
inte av datorkraft från ett o samma ställe eller en och samma institution eller organisation. Blockkedjorna i
dessa fall möjliggör för decentraliserade förhållanden att lagra information. Tillsammans med de olika
noderna kopplas olika datorer med bakomliggande olika individer samman för att skapa kapacitet för
blockkedjan att fungera (Conway, 2020). För Bitcoin består dess data av all dess historiska transaktioner, och
uppstår ett fel så kan den speci�ka noden där problemet uppstår tillrättavisa sig med hjälp av att vara
uppkopplat med alla andra noder i blockkedjan (Conway, 2020). Skulle det även vara så att en användare
försöker förändra den transaktionella datan Bitcoin innehar så kommer de andra noderna att referera till
varandra och därav snabbt hitta den noden med felaktig information  (Conway, 2020). Däremot så måste
man även vara medveten om att privata centraliserade blockkedjor också existerar, vilket innebär att alla
blockkedjor inte är helt decentraliserade  (Conway, 2020). Blockkedjor per de�nition erbjuder ingen tillit,
utan man menar att blockkedjor kan eliminera behovet av tillit i en centraliserad auktoritet. Automatisering
och användningen av smarta kontrakt skapar ett beteende av spärrar som kan tillfredsställa eventuella parters
tillitsproblem (A.Scriber, 2018).

3.4 Informationsvisualisering

Då blockkedjetekniken fortfarande är relativt ny, så betyder det även att bakomliggande teorier och modeller
inte hunnit beprövas än inom samhällsutvecklande institutioner. Där tekniken däremot har fäste är inom
kryptovalutor, men även där �nns det fortfarande utmaningar då det saknas regelverk och ramar för hur
tekniken används, särskilt när det kommer till integritet och säkerhet (Lansiti, Lakhani, 2017). För gemene
man är tekniken ännu svårare att få grepp om. Länge har man hört talas om blockkedjor och uppståndelsen
kring tekniken.

Gartner Inc är världens ledande forsknings- och rådgivningsföretag som varje år tar fram oberoende
omvärldsanalyser för tekniska framsteg (Panetta, 2018). I deras rapport från 2018 kan man utläsa att det
krävs ytterligare 5-10 år för blockkedjetekniken att utvecklas innan det går att använda i produktion, framför
allt i områden som inte ingår i kryptovalutor.

Något som traditionellt sett används för att hantera komplex data är informationsvisualiseringar som ses
som en samling metoder för just ett sådant ändamål . Informationsvisualiseringar är ofta tolkade som
vetenskapliga verktyg (Vande Moere, Purchase, 2011). Dessa verktyg möjliggör utforskande, oväntade
upptäckter och subjektiv tolkning av data och presenterar oftast datan med lite kontext och vägledning. På
senare tid har informationsvisualiseringar blivit alltmer vanligt bland gemene man att betrakta och erbjudit
allmänheten att i större utsträckning ta del av mer komplex data (Vande Moere, Purchase, 2011).  Gillian
Rose (2016) förklarar även att visuella material i upptäckter inom forskning kan nå �er människor och en
mer bredare publik än de mer traditionella forskningsmetoderna. Eftersom vi lever i en mer visuell värld och
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mycket av vår kommunikation sker i visuella medier så menar Rose att även forskningen behöver
kommuniceras mer visuellt. Likaså kan visuella material i kombination med andra deltagare av en studie vara
avslöjande gällande a�ektiva aspekter. Här menar Rose (2016) att bilder inte enbart är viktiga för att väcka
a�ekt utan även att a�ekt är viktigt att visa i resultat på en studie. Informationsvisualiseringar kan även ämna
för att vara konstnärliga och söka emotionell respons (Vande Moere, Purchase, 2011).

Informationsvisualiseringar är idag tillgängligt för många människor för att skapa sig en förståelse av stora
datasamlingar som kan vara svåra att greppa. I enlighet med tidigare forskning poängterar Fagerholm och
Andersson (2018) att visualiseringar bör vara designade och utformade så att det är lätta att förstå. Designen
är viktig för utvecklande av visualiseringen och forskare är kritiska till Informationsvisualiseringar som ger
lite vägledning. Visualiseringar måste ses som en process som kombinerar konst med data (Fagerholm &
Andersson, 2018).  I denna studie har fyra nyckelbegrepp utforskats tagna utifrån en modell skapat av
McCandless (2015), där modellen förklarar att det är vissa egenskaper som behövs för att en visualisering ska
betraktas som är bra visualisering (Rose, 2016). Dessa begrepp består av en en berättelse, information, visuell
form, ett mål samt en funktion.

Figur 1 utvecklad av Thunberg (2021) utifrån McCandless (2015).

Figur 1 visar på vilka beståndsdelar en bra informationsvisualisering bör inneha.
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4. Metod

Denna uppsats genomförs dels genom metoden Informationsvisualisering (Rose, 2016) och dels genom en
informantintervju (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2009). Visualisering används för att kartlägga
digitala konstverks händelseförlopp på marknadsplatser som bygger på blockkedjeteknik. Mer speci�kt
kommer den visuella modellen att visa på punkt a): där konstverket startar sin resa på blockkedjan, punkt b):
där konstverket köps upp av en konstsamlare/användare (a), och till sist punkt c): där konstverket säljs vidare
på blockkedjan från samlare (a) till (b). Denna metod används för att besvara studiens första frågeställning,
se kapitel 2. Den visuella modellen kommer senare att användas som underlag för den intervju som kommer
ske med en informant för att besvara studiens andra frågeställning, se kapitel 2.

4.1 Metodval

I en informantintervjue så är informanterna noga utvalda för att de besitter på unik information, något även
informanten i denna studie gör då hen är aktiv som konstsamlare och är väl bevandrad i den traditionella
konstsfären (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2009). Informantundersökning som metod användes
då det som informaten säger används som källor i studien. Intervjuer kan resultera i oväntade svar, något
som blir viktigt i denna studie då den visualiserade modellen som informanten ska förhålla sig till kan
innehålla nya begrepp som informanten inte känner till. Det blir därav viktigt att få en ärlig uppfattning av
modellen och vad som möjligtvis inte uppfattas korrekt. I samtalsintervjuer arbetar man även med
synliggörande, det vill säga hur fenomen gestaltar sig, vilket är det som informanten kommer reagera på. På
så sätt blir informationsvisualiseringen en modell som visualiserar ett fenomen och hur hen förhåller sig till
den. Det kan också vara en god idé att använda sig av samtalsintervjuer när det fält man forskar på är
outforskat. Det kan vara att man har begränsat med information om ämnet, vilket samtalsintervjuer kan
bidra till då man får nya infallsvinklar som utan dessa samtal inte hade dykt upp. Detta är passande för denna
studie då kryptokonsten är nytt fenomen som be�nner sig i ett tidigt stadie och eftersom studien ämnar att
undersöka hur man genom gra�sk design kan visualisera kryptokonsten som fenomen så är det en god idé att
skapa ytterligare möjligheter för nya infallsvinklar. Ett annat användningsområde för samtalsintervjuer är att
använda det som komplement till annan forskning, vilket denna studie ämnar att utforska.

4.2 Urval

Gällande den designade informationsvisualiseringen i denna studie så har endast försäljning av digital konst
undersökts och visualiserats, och därav har det gjorts ett urval där andra digitala objekt som exempelvis
digitala spelobjekt har plockats bort från undersökningen. När det kommer till den informantintervju som
har utförts så har studien utgått från att intervjua en informant som är aktiv som konstsamlare och har ett
intresse för konst. Personen i fråga är därav insatt i området och besitter kunskap som är av vikt för denna
studie. Detta utförs för att få en ökad förståelse och vidgat perspektiv på fenomenet kryptokonst som sådant.
Det har alltså används en urvalsprincip i form av centralitet, det vill säga att så kallade “centralt placerade
källor” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2009), har utnyttjats där en uppfattning om att det är just
informanten i fråga som kan uppfattas vara bevandrad inom det utpekade området, som i det här fallet är
den traditionella konstmarknaden. På så sätt kan studien användas för att skapa sig en bild av hur väl hen kan
förstå fenomenet kryptokonst utifrån informationvisualiseringen.

14



4.3 Tillvägagångssätt

Figur 2 är en typologi som är utformad av Thunberg (2021) utifrån John Grady (2011) för att skapa
visualiseringar för kvantitativ data. Eftersom denna studie undersöker kvalitativ data så har endast vissa delar
av den typologiska modell som Grady (2011) utvecklat utnyttjats för att på så sätt använda sig av en mer
bearbetad modell för just denna studie.  Denna modi�erade modellen ligger till grund för hur
visualiseringen har utformats visuellt. Den modell som ligger till grund för studiens visualisering består av
fyra beståndsdelar;  data, modell, empiri och design. På så sätt undviks de kvantitativa beståndsdelar som i
modellen tas upp som en tabell. Grady (2011) menar på att detta är en form av matrix som är ett e�ektivt
sätt att visuellt visa på numeriska värden, vilket denna studie inte kommer att undersöka.

Figur 2 utvecklad av Thunberg (2021) utifrån Grady (2011).
Figuren visar på hur informationsvisualiseringen har skapats och vilka steg som har tagits för att framställa den.

I denna studie har istället datan i form av tillgänglig information kring publicering och handel av digital
konst på blockkedjebaserade marknadsplatser och hur blockkedjeteknik tillgängliggör transparens, historisk
data och decentralisering utformats till en modell (se bilaga 1). Denna modell i kombination med
observationer av blockkedjebaserade marknadsplatser för digital konst har i sin tur blivit en del av en
designad informationsvisualisering (se bilaga 2). Den designade informationsvisualiseringen användes i sin
tur som underlag för den samtalsintervju som utfördes med en informant där frågorna ställda ämnade att
undersöka vad informanten förstod av informationsvisualiseringen och fenomenet kryptokonst samt
huruvida informationsvisualiseringen skulle kunna utvecklas för att vara mer e�ektiv i förståelse.
Informanten �ck intervjumaterialet på mejl och hade därav möjligheten till att besvara dessa i sin egen takt
genom mejlkonversation. Vidare så upprättades en avstämning via videosamtal för att besvara de följdfrågor
som uppkommit via tidigare svar i mejlkonversationen. För att ta del av intervjufrågorna se bilaga 3.
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4.4 Metodproblem

Informanten består av endast en person och kan därav skapa en onyanserad bild av fenomenet. Informanten
är också klassad som konstsamlare och besitter inte det perspektiv som konstnär eller mellanhänder som
gallerier eller auktionshus besitter. Det innebär att svaren som ges som underlag endast är från ett perspektiv;
nämligen en konstsamlares perspektiv.

4.5 Etiska aspekter

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) så har denna studie i den kvalitativa
undersökningen i form av en informantintervju förhållit sig till denna dataskyddsförordning och inte
tillgängliggjort personuppgifter och uteslutit känsliga personuppgifter. Informanten i intervjun som
utfördes deltog frivilligt och kunde avbryta när hen så ville. Denna intervju skedde under samtycke.
Informantens svar i resultatet presenterades även anonymt för att förhålla sig till tidigare nämnda
dataskyddsförordning.

4.6 Trovärdighet

Validitet och reliabilitet används som oftast vid kvantitativa studier där validiteten avgör om det som ska ha
mätts har blivit utfört och reliabiliteten visar på att studien är replikerbar. Eftersom denna studie är en
kvalitativ studie så har studien fokuserat mer på trovärdigheten i undersökningen. Där man kan se att de
teorier som behandlas i det respektive kapitel är starkt sammankopplad till syfte och frågeställningar samt de
intervjufrågor som har ställts till informanten likaså är starkt sammankopplade till syfte och frågeställning.

4.7 Visuell research

I denna studie har det även utförts en visuell research för att skapa en omvärldsbevakning av de område som
undersöks. Detta har utförts på ett sådant sätt att bilder har tagits med en mobiltelefon på några av de stora
kryptokonstplatserna för att skapa en bild av hur det kan se ut på dessa blockkedjebaserade marknadsplatser.
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5. Resultat

I det här kapitlet presenteras resultatet av de tidigare genomförda metoderna där resultatet är i form av en
informationsvisualisering och en informantintervju.

5.1 Informationsvisualiseringen

Det första som introduceras vid starten av detta händelseförlopp är konstnären. Konstnären vidare förklaras
behöva ha tillgång till en digital plånbok samt en digital adress kopplad till den plånboken vilket konstnären
får tilldelad sig vid processen av att ska�a en digital plånbok. Till sist behöver konstnären tillgångar som hen
kan föra över till kryptovaluta. När konstnären fört över tillgångar till kryptovaluta så inleds det första
blocket, vilket även visualiseras. Även de nätverk av noder som blockkedjan består av visualiseras i samband
med detta.

Marknadsplatsen introduceras som en form av plats där man kan köpa och sälja kryptokonst. När
konstnären kopplar upp sig till denna så visualiseras ett nytt block och den historiska datan beskrivs.
Konstnären kan vid den här delen av händelseförloppet publicera sin konst men behöver förhålla sig till vissa
val. Dessa val är i form av royalties, antal ägare av verk, fast pris och budgivning som visualiseras. När verket
har publicerats visualiseras ytterligare ett block där det går att se med hjälp av denna visualisering att ett
digitalt certi�kat utifrån den historiska datan fastställer att det är konstnären som är skaparen av verket.
Konstnären behöver acceptera en gas fee som går till de som möjliggör datorkraften för att underhålla
blockkedjan vilket visualiseras och beskrivs. Det är nu som konstsamlare (a) introduceras in i visualiseringen
där tidigare beskrivning och visualisering av digital plånbok, digital adress och tillgångar förklaras vara
nödvändigt även för konstsamlare (a). Blockkedjan kopplar nu en annan aktör till kedjan, vilket beskrivs i
form av ett nytt block läggs till. Det går att se att konstsamlare (a) går igenom ett digitalt �öde för att hitta
konstverk till försäljning och att när hen väl bestämmer sig för att slå till på ett verk så behöver hen acceptera
det tidigare val som konstnären satt upp för försäljningen. När väl konstsamlare (a) accepterat dessa val så
betalas konstnären i kryptovaluta och i samma veva skapas ytterligare ett digitalt certi�kat med hjälp av den
historiska datan blockkedjan möjliggör, men denna gång skapas det digitala certi�katet som ett ägandeskap
för konstsamlare (a).

Det är vid den här punkten av händelseförloppet som konstsamlare (b) kommer in i bilden som behöver
genomgå samma processer som tidigare aktörer för att ansluta sig till en blockkedjebaserad marknadsplats för
konst. Denna gång hittar konstsamlare (b) samma verk som konstsamlare (a) köpt av konstnären på en
sekundär försäljning, det vill säga att konstsamlare (a) nu valt att sälja vidare verket. Konstsamlare (b)
accepterar villkoren och köper verket av konstsamlare (a) och nu går det digitala certi�katet över till
konstsamlare (b) som fastställer hens ägandeskap. I samma stund betalas konstsamlare (a) som eventuellt
kapitaliserar på verket och den ursprungliga konstnären får eventuellt betalt i royalties, ifall detta var fastställt
i de tidigare momentet. För att ta del av den fullständiga informationsvisualiseringen, se bilaga 2.

17



5.2 Informantintervju

Informanten ställde sig först och främst kluven mot att äga ett konstverk som endast existerar i ett digitalt
rum. Det viktiga för informanten var möjligheten att kunna uppleva konstverket i en tredimensionell miljö
där metoder och tekniker är framträdande och kan uppfattas av betraktaren. Något som en tvådimensionell
bild i digital miljö inte kan erbjuda. Även möjligheten att betrakta konst i en o�entlig miljö som ett museum
skapar en slags raritet som informanten anser är svårt att nå med något som existerar digitalt. Även om
traditionell konst har möjligheten att massproduceras tror informanten att det är ett problem som det
digitala forumet för konst kan medföra ytterligare. I slutändan menar informanten att det handlar i mångt
och mycket om vanor och att hen inte är van med den nya tekniken och det sättet att se på konst.

Gällande det digitala certi�kat som blockkedjan tillför menade informanten att det kan vara ett verktyg att
erbjuda konstnärer större valmöjlighet gällande vad hen vill göra med sin konst och därav tillgängliggör ett
verktyg som den traditionella konsten inte kan. Informanten menar även att ett digitalt certi�kat är i princip
avgörande för det digitala konstforumets existens, utan denna teknik blir forumet mindre inbjudande. Om
man tittar på den traditionella konsten kan man behöva gå bak �era hundra år för att säkerställa rätt
ägandeskap, där man med hjälp av stämplar på konstverk fastställer även här ett slags certi�kat. Det digitala
certi�katet, menar informanten, underlättar processer för att fastställa en säker och komplett bakgrund om
vem som är skaparen bakom verket och vilka som har ägt det, något informanten menar kan vara avgörande
faktorer för priset bakom verket. Informanten menar att det �nns behov för ett sådant digitalt certi�kat som
hen även identi�erat i sin egen sfär där hen har ägt konstverk där informationen bakom verket har haft en
ovisshet bakom det. Det digitala certi�katet tillsammans med traditionellt pappersarbete bakom traditionell
konst menar informanten skulle kunna erbjuda en ytterligare säkerhet för konstsamlare att den information
som �nns bakom verket stämmer. Informanten anser också att den historiska datan blockkedjan bidrar med
skapar en möjlighet för att värdera konstverk.

I dagens läge menar informanten att man förlitar sig på gallerier och andra konstsamlare som de som kan
garantera ett konstverks höjd och värde. När man då tittar från ett perspektiv av att investera i konst så blir
det alltså aktuellt med historisk data menar informanten. Detta genom att man kan transparent se på
information som vilka som har ägt ett verk innan, utan att behöva oroa sig om denna informationen kan
vara vinklad. Ett annat problem traditionella samt den digitala konstvärlden upplever är plagiat. Något som
även informanten menar är ett problem, speciellt ifall plagiaten uppfattas på ett sätt som kränker
konstnären. Historisk data och i sin tur det digitala certi�katet kan skydda konstnären på ett sätt som inte
var möjligt förut.

I slutändan anser informanten att ämnet och fenomenet kryptokonst är ett komplext system som i första
hand är svårt att sätta sig in i. Informanten medger att det krävdes för hen att studera
informationsvisualiseringen två gånger innan hen kände att hen förstod dess innebörd. Informanten
fortsätter förklara att uppståndelsen kring kryptokonst var svår att ta in innan hen sett
informationvisualiseringen men att efter att ha studerat den nu har införska�at sig en större förståelse kring
fenomenet och varför det börjar inträ�a. Något informanten menar är en framåtväxande trend.
Informanten menar dock att det �nns utvecklingspotential kring informationsvisualiseringen, där två
förbättringsområden skulle kunna göra informationsvisualiseringen mer lättläst och enkel att förstå.
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Det första området berör ikonterminologin som förklarar vad ikoner innebär. Informanten anser att
terminologin skulle behöva en kort beskrivande mening för att på så sätt påminna betraktaren om vad
ikonerna innebär i händelseförloppet. För att underlätta läsbarheten i händelseförloppet anser även
informanten att en numrering av det olika händelserna i förloppet skulle kunna införas.

Till sist upplever informantet fenomenet kryptokonst som intressant utifrån att ha studerat
informationsvisualiseringen och anser att det skapar en plattform främst för konstnären. Hen fortsätter med
att säga att hen inte �nner ett intresse för att äga digital konst men skulle se sig själv agera konstnär på en
blockkedjebaserad marknadsplats. För att ta del av intervjuguiden se bilaga 3.
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6. Analys

I det här kapitlet introduceras en analys av de tidigare resultat som tas upp i kapitel 5 där
informationsvisualiseringen samt informantintervjuen analyseras i samhörighet med den teori som tas upp i
kapitel 3.

6.1 Informationsvisualiseringen

Informationsvisualiseringen börjar sin resa vid en konstnär och slutar med konstnären som destinationsmål
och skapar därav av en berättelse vilket McCandless (2015) menar på är en av beståndsdelarna för en bra
visualisering. Här, tidigt i början av konstnärens resa, får vi snabbt se hur blockkedjan fungerar genom att ett
första block från vår huvudkaraktär, nämligen konstnären, läggs till i en kedja. Redan när konstnären med
sin digitala plånbok kopplar upp sig till den blockkedjebaserade marknadsplatsen så ser vi ytterligare en
sådan händelse. Likaså förklarar Mearian (2019) att blockkedjetekniken representerar ett paradigm för hur
information delas, det skapar ett nätverk av transparenta transaktioner i real-tid. När konstnären i den här
resan betalar den så kallade “Gas fee” som existerar på blockkedjebaserade marknadsplatser av digital konst så
ser man att en digital signatur inträ�ar som representerar det digitala certi�kat Vicari (2018) diskuterar. Här
ser vi hur man med hjälp av blockkedjan kan tillgängliggöra en lösning på de digitala brister som den digitala
konstvärlden upplever i form av plagiat (Styx, 2019). Detta går även att se när konstsamlare (a) blir en del av
denna resa, då även hen vid köpet av verk med hjälp av det digitala certi�kat som uppstår fastställer ett
ägandeskap.  Vi ser också på den visualiserade blockkedjan att den består av noder som alla hanterar
nätverket som sådan (Zhang, Zhong, Wang, Chao, Wang, 2020). Dessa noder tillgängliggör för
decentraliserade förhållanden att lagra information menar Conway (2020). I visualiseringen skapas helt
enkelt en bild av det P2P-nätverk som en blockkedja består av, det vill säga att användare sammankopplas
och kan skapa en oföränderlig historik av transaktioner där varje transaktion är kopplade till den innan
(Mearian, 2019).

6.2 Informantintervjuen

Informanten menar att man idag lägger en tillit på enskilda gallerier och konstsamlare gällande konstverks
höjd och värde vilket kan efterlikna det som vi ser på internet idag; nämligen CA:s som Kubilay, Kiraz &
Mantar (2018) menar är det som har de yttersta ansvaret för att utföra korrekta SSL/TLS- certi�kat. Men
som beskrivs i kapitel 3 så anser Kubilay, Kiraz & Mantar att det inte �nns en garanti att dessa CA:s kan
utföra säkra certi�kat detta på grund av något som författarna menar består av inadekvata
säkerhetsprotokoll. Här blir det intressant att titta på den historiska datan som blockkedjetekniken
möjliggör genom att använda sig av ett P2P-system där användare sammankopplas och skapar en
oföränderlig historik av transaktioner där varje transaktion är kopplad till den innan (Mearian, 2019). Något
informanten anser blir aktuellt när det gäller investeringar i konst. Informanten bekräftar på så sätt utifrån
hen själv ett behov av transparent information på konstverk i form av historisk data när det handlar om att
värdera konst. Den traditionella konstmarknaden som Vicari (2018) menar är känd för dess opacitet menar
även informaten på liknande sätt att den kan uppfattas lite krånglig i de fall när det gäller att identi�era värde
på konst. Informanten förklarar det som att det kan krävas att man härleder information på verk �era år
bakåt i tiden i den traditionella konstmarknaden, detta för att säkerställa rätt ägandeskap. Något som i den
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traditionella konstmarknaden identi�eras med hjälp av traditionella certi�kat i många fall i form av stämplar
på verket.
Både Vicari (2018) och informanten menar att det digitala certi�katet kan vara ändamålsenligt för att
säkerställa ägandeskap för både konstnär och konstsamlare. De brister som Vicari menar att den digitala
konstmarknaden upplever i form av plagiat menar informanten att den traditionella konstmarknaden
upplever likaså. Informanten ser att det digitala certi�katet kan potentiellt bekämpas med hjälp av
blockkedjans tillgång till historisk datan. Med hjälp av det decentraliserade nodsystem som blockkedjan är
uppbygt på så innebär det att det inte går att manipulera den historiska datan (Zhang, Zhong, Wang, Chao,
Wang, 2020).  Blockkedjan möjliggör med andra ord kryptogra�ska lösningar för att datans ursprungliga
form inte kan ändras (A.Scriber, 2018), något informanten vidare menar kan erbjuda en ytterligare säkerhet
för konstsamlaren och att den information som �nns bakom verket stämmer.

Informanten menar som tidigare nämnt att ämnet och fenomenet kryptokonst är ett komplext ämne som är
svårt att sätta sig in i. På liknande sätt presenterar Gartner Inc blockkedjetekniken som en teknik som
fortfarande är omogen och att det krävs ytterligare 5-10 år för tekniken att utvecklas innan det går att
använda i produktion. Framför allt inom områden där kryptovalutor inte ingår (Panetta, 2018).
Informanten förklarar även att hens intresse för att köpa konst som bara existerar i ett digitalt rum är lågt,
något hen härleder till att hen är inte är van med tekniken och sättet att se på konst,  vilket på sätt och vis
bekräftar Gartner Inc’s rapport att det fortfarande är en omogen teknik.

Fagerholm och Andersson (2018) menar att visualiseringar bör vara designade och utformade så att det är
lätta att förstå. Något som informanten dels bekräftade då hen innan att ha tittat på visualiseringen menade
hade haft svårt för att förstå fenomenet och dess trendkraft.  Men efter att ha betraktat visualiseringen
upplevde hen att hen skapat sig en större förståelse för fenomenet. Däremot så förklarade informanten att
det krävdes två gånger för hen att betrakta visualiseringen innan hen uppfattade att hen förstod den, vilket
visar på att den inte är tillräckligt enkel att förstå vid en första anblick. Informanten föreslog istället att
händelseförloppet kunde vara mer utformad för vägledning med hjälp av numrering av händelser, vilket visar
på ett problem med informationsvisualiseringen. Vidare menar Fagerholm och Andersson (2018) att
forskare är kritiska till informationsvisualiseringar som ger lite vägledning, vilket ytterligare tyder på att
informationsvisualiseringen inte är komplett. Det går även att se att informationsvisualiseringen är
bristfällig, då den misslyckas med att visualisera all information, vilket är väsentligt för att visualiseringen ska
lyckas enligt McCandless (2015) modell-principer. Detta då informanten tyckte att ikontermenologin
kunde ha innehållit en beskrivande mening som förklarar varje ikon för att på så sätt informera läsaren �era
gånger vad den tar in för slags information.

Det går även att utpeka i resultatet att informanten inte uppfattar innebörden av att blockkedjor består av
ett decentraliserad nätverk där olika noder sammankopplade med varandra bidrar med kapaciteten för hålla
blockkedjan vid liv (Conway, 2020). Vilket innebär att informationsvisualiseringen misslyckas helt med att
skapa förståelse hos informanten gällande den del som berör decentralisering i kap 3.

Till sist går det att se att med hjälp av det visuella materialet att det skapas ett visst intresse mellan
informanten och kryptokonsten då informanten menar att det skulle vara intressant att själv agera konstnär
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på blockkedjan. Det indikerar i sin tur på att informationsvisualiseringen lyckats skapa a�ekt hos
informanten, vilket Rose (2015) menar är viktigt att visa på i ett resultat av en studie.
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7. Slutsats

Det studiens resultat visar på är att genom att visualisera fenomenet kryptokonst med hjälp av gra�sk design
på ett visst sätt kan bidra till att förklara komplex information som blockkedjebaserade marknadsplatser för
konst kan betraktas som. Informantens svar går i mångt och mycket att koppla till de teorier som kapitel 3
består av och hen ser potential i de segment som blockkedjetekniken erbjuder; det vill säga transparens,
historisk data. Däremot verkar begreppet decentralisering inte uppfattas bli förstått av informanten. Det är
med en viss svårighet som informationsvisualiseringen förklarar det komplexa området. Även då
informanten behövde betrakta visualiseringen �era gånger innan hen upplevde att hen förstått kryptokonst
som fenomen. Det visar sig även vara en brist på vägledning i informationsvisualiseringen som innebär att
forskare kan ställa sig kritiska till just den visualisering resultatet i denna studie bygger på.  Däremot det
faktum att informanten kunde identi�era problem som traditionell konst upplever och se det segment där
blockkedjetekniken skapar lösningar för dessa problem visar på att informationsvisualseringen ger
grundläggande kunskaper för informanten att förstå fenomenet. Fenomenet uppfattar informanten är ett
komplext område som innan att ha fått tillgång till informationsvisualiseringen var svår att förstå. Detta
bekräftar på sätt och vis studiens relevans.
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8. Slutdiskussion

Torsdagen den 11 mars 2021 sprider sig nyheten på nationell nivå att Mike Winkelmann som även går under
namnet Beeple, en konstnär som säljer ett konstverk på den prestigefyllda auktionen av Christie’s.
Winkelmann går till historien med ett avslutande pris motsvarande över en halv miljard svenska kronor
vilket innefattar konstverket som de tredje högst värdefulla konstverket sålt av en levande konstnär. Det är
alltså i sluttampen av mitt skrivande av denna studie som denna information kommer ut.  Det som går till
historien är alltså ett digitalt konstverk sålt som en NFT på en blockkedja. Det innebär att det �nns en
aktuell trend som börjar få ett enormt uppsving. Det är nästintill en konströrelse som med hjälp av internet
sprider sig som löpeld över olika digitala forum och där Beeple som har kommit att bli en signi�kant
front�gur för kryptokonsten i vissa sammanhang förknippas med gudastatus. Frågan man dock får ställa sig i
dessa fall är om det är trend som möjligtvis kommer dö ut eller om det �nns ett långvarigt intresse och
utrymme för denna tekniken att växa. Blockkedjan skapar däremot med hjälp av detta nya enorma intresse
ett syfte att forska vidare på kryptokonsten och dess betydelse för vårt moderna samhälle. Historiska datan
som bidrar till den transparenta information vi kan se på digital konst idag som kan visa på ägandeskap i
form av ett digitalt certi�kat bör vara av intresse likaså för den traditionella konstmarknaden. Det
blockkedjan visar med dess potential för transparens inom den digitala konsthandeln är av största mån ett
verktyg för att ge konstnären mer möjligheter när det gäller att distrubuera sin konst och på så sätt skapa det
här utbytet av idéer och fantasier som Hjorth menar bidrar till det demokratiska samhället.

Att göra liknande studier som denna med �er respondenter från olika synvinklar så som auktionshus och
gallerier skulle kunna vara ett sätt att fortsätta forska vidare på detta fenomen. Detta då värdet på konsten
verkar vara något som informanten ser kan påverkas av digitala certi�kat. Också det faktum att digital konst
numera kan betraktas som otroligt värdefull konst så innebär det att oavsett vad man tycker om konsten att
tekniken som har bidragit till att en uppståndelse och att historia skapas visar potential och kan va av intresse
för �er traditionella auktionshus som Christie´s. Ett sätt att utföra en sådan studie skulle kunna vara att
utveckla vidare på den informationsvisualisering som denna studie bygger på och därav undersöka huruvida
det går att identi�era hur traditionella konstmarknader ställer sig till kryptokonst som fenomen samt
undersöka vilka delar av blockkedjetekniken som är av intresse för dessa aktörer. Därav om undersökandet i
kombination med andra studier som blockkedjeteknikens applicering i fysiska värdekedjor utvärderas så kan
man möjligtvis skapa en större förståelse huruvida applicerbart det är på den traditionella konsten och dess
traditionella fysiska verk. Något som i sin tur kan vara med att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål 9 med
hjälp av transparent data. Det �nns nog ett behov av transparens i traditionell konsthandeln då allt från
plagiat till illegal konsthandel kan behandlas i ett sådant system. Därav �nns det en möjlighet att
blockkedjetekniken och dess växande trend inom kryptokonsten kan bana vägen framåt för fortsatt
forskning kring hur man uppnår en större transparens även inom den traditionella konsthandeln.
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Bilagor

Bilaga 1

Denna bilaga består av den tidiga modellen som tillkom med hjälp av model 1.2 där fyra nyckelbegrepp som
består av data, modell, empiri och designad tas upp, där denna bilaga syftar till begreppet modell.
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Bilaga 2

Bilaga två består av resultatet informationsvisualisering.
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Bilaga 3

bilaga 3 består av intervjuguiden för informantintervjuen.

Intervjuguide
Syftet med denna intervju är att i samhörighet med en informant bevandrad som konstsamlare skapa

sig en större förståelse för hur en informationsvisualisering av blockkedjebaserade marknadsplatser

för digital konst kan uppfattas och tas in av en betraktare. Med hjälp av det underlaget nedan ämnar

studien att se om informanten kan dra kopplingar till den traditionella konstmarknaden och på så

sätt förstå informationsvisualiseringen

Tema 1, kryptokonst:

I informationsvisualiseringen så kan du se händelseförloppet av konstnär och konstsamlare på

digitala marknadsplatser som använder sig av blockkedjeteknik.

1. Skulle du kunna tänka dig köpa konst som endast existerar i ett digitalt rum?

Genom att titta på den här informationsvisualiseringen så går det att se att digitala

marknadsplatser för konst(så kallad kryptokonst) möjliggör en digital signatur för både

konstnär och konstsamlare som i sin tur säkerställer ägandeskap och motverkar plagiat.

2. Anser du att det skulle vara intressant med ett digitalt �ngeravtryck vid köp av ett
konstverk, och isåfall varför?

Historiskt värde är en ytterligare dimension av ett konstverks värde. Blockkedjetekniken ser till

att det historiska värdet kan lagras på en oåterkallelig kedja. Det innebär att data varken kan

tas bort eller modifieras. Som du ser i informationsvisualiseringen kan ägandet av ett verk

härledas till rätt person.

3. Anser du att det skulle vara intressant med en oåterkallelig kedja vid köp av ett
konstverk och isåfall varför?

Tema 2, informationsvisualisering:
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Informationsvisualisering har blivit alltmer vanligt inom forskning och tillgängliggjort för

allmänheten att i större utsträckning ta del av mer komplex data.

4. Hur upplever du att informationsvisualseringen bidrog till att förklara komplex data
som hur blockkedjebaserade marknadsplatser för digital konst fungerar?
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Bilaga 4

Bilaga 4 består av en visuell research.

Visuell research
I denna bilaga presenteras den visuella research som har utförts i samband med studien. Den visuella
researchen består av en samling bilder fotograferade med en mobiltelefon på ett par av de största
marknadsplatser för kryptokonst. Det plattformar som den visuella researchen tar upp är Rarible, Nifty
gateway, Superrare, Opensea och Makers place. Dessa är alla plattformar som agerar som marknadsplatser av
NFT-tokens och det visuella materialet visar enbart på vad man ser vid första anblick på hemsidan.

Rarible är en av dessa marknadplatser och här kan man skapa sig en bild om vad som trendar och vilka som
är högst betalda säljarna inom loppet av den tid du väljer att datan ska visa.
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Nifty gateway presenterar en slideshow på olika verk för att på sätt få ut information om vilka försäljningar
som är igång.

Super Rare använder av ett �öde i ett horisontell riktning där konsten kategoriseras efter teman.
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Open sea använder sig av ett �ltersystem där användaren kan hitta passande konstverk för hens egna samling.
Även här ser vi ett horisontellt �öde.

Makersplace belyser en speci�k konstnär och dess verk vid första anblick av hemsidan.

35


