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Abstrakt 

Med detta kandidatarbete vill vi skapa en koppling mellan vårt lyssnande och de osynliga 

processer som omringar oss i den digitala teknik vi använder vardagligen. Med Salomé 

Voegelins okonventionella syn på hur vi lyssnar på vår omgivning samt teorin kring 

AlgoRHYTHMS som utgångspunkt har vi genomgått en djupgående utforskning av denna 

relation.  

 Genom att tillämpa Critical Making i en experimentell skapandeprocess med ambitioner´ att 

hitta en materialitet i det subliminala hittade vi istället ett samspel mellan två osynliga medier 

som tillsammans bildar en digital materialitet. 

 

Nyckelord: Vardagliga ljud, lyssnande, osynliga processer, AlgoRHYTHMS, digital 

materialitet, critical making 

 

Abstract 

With this bachelor thesis our aim to establish a connection between our listening and the 

invisible processes that surrounds us inside the digital technology we use on a daily basis. 

With the unconventional views of Salomé Voegelin on how we listen to our surroundings 

together with the theory of AlgoRHYTHMS as a starting point we have undergone a in-depth 

exploration of this relation. 

 By applying Critical Making in an experimental creative process with the ambition to find a 

materiality in the subliminal we instead found an interaction between two invisible mediums 

which together forms a digital materiality. 

 

Keywords: Everyday sounds, listening, invisible processes, AlgoRHYTHMS, digital 

materialism, critical making 
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Bakgrund 

Vår vardag är full av ljud och rytmer som vi undermedvetet registrerar och komponerar. Bilar 

som kör förbi, fotgängare på trottoaren, dörrar som öppnas och stängs. Vi behöver inte lyssna 

länge förrän vi tycker oss höra rytmer i dessa ljud. Ljud är inte bara, utan är en perception av 

den information våra sinnen samlat, utan en upplevelse som Hoogstad och Pedersen (2013) 

väljer att benämna det. 

 Första tanken om att undersöka fenomenet rytmer är något som fötts ur våra respektive 

personliga intressen, nämligen musik. Vi (författarna), samt andra runt omkring oss med ett 

musikintresse, har en tendens att ha väldigt bred smak för musik vilket ställer frågor som “vad 

är det med denna låt/artist/genre som jag fastnar för?”. Det handlar alltså inte helt enkelt om 

en låt/artist/genre utan något annat. Karaktären, stilen, rytmen. Efter vidare eftertanke började 

vi fundera om rytmer och ljud i vardagen, den audiella atmosfär vi ständigt befinner oss i som 

inte är skapad av musiken vi lyssnar på. Vad består dessa rytmer av? Finns det ett språk för 

dessa fenomen och hur förhåller vi oss till dem? Finns det även ljud vi med våra öron inte kan 

höra, såsom digitala dataströmmar, men som trots sin osynliga process formar hur vi rör oss 

och uppfattar vår värld?  

 Vi har under undersökningens gång svävat mellan ett antal olika infallsvinklar på den 

problematik vi vill utforska. Vi har diskuterat kring ljud som ett subliminalt fenomen då vi har 

en subjektiv relation till de ljud som omger oss. De ljud vi hör får liv ur en osynlig process 

och dess betydelse för oss är inte bara beroende av den kontext vi lyssnar till ljuden, utan våra 

tidigare upplevelser och värderingar läggs som ett ytterligare lager på vår uppfattning och är 

således aldrig statisk. Denna komplexitet kan inte representeras till sin helhet av ord, eftersom 

att vårt språk är ett system uppbyggt av statiska regler tänkt att fungera som en bro mellan 

förnimmelser och förnimmare. Efter en intensiv period av interagerande med en 

mikrokontroller börjar vi även reflektera kring de digitala artefakter som vi lever i och genom, 

hur även dessa fenomen är sprungna ur en osynlig process. Det är utefter dessa två osynliga 

mediers processer och sambandet de har vår undersökning tar form. 
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Frågeställning 

Hur kan vi via lyssnande finna och visa samspelet mellan symboliska och fysiska strukturer i 

vardagen genom att framhäva dess osynliga och ohörbara processer via ljud? 

 

Syfte 

Syftet med vår undersökning är att skapa ett sensoriskt förhållningssätt till de osynliga 

processer som omger oss i form av digitala artefakter. Detta blir ett sätt att ge kropp och 

mening till en aktör i vår vardag som vanligtvis förbises. Vi vill i mötet mellan algoritmer och 

ljudvågor finna en digital materialitet för att utforska och experimentera med den ständiga 

närvaron av digitala strömmar och ljud som bägge har en stor påverkan på hur vi upplever vår 

omgivning. I gestaltningen kommer vi (författarna/skaparna) ge rum för dessa digitala 

processer som ett sätt att problematisera de normaliserade värderingar vi har kring det digitala 

samhället vi befinner oss i. Detta genom ljud eftersom de finns ett samband i just hur vi 

förhåller oss till dessa osynliga medier. Gestaltningen utforskar även ljud som en upplevelse i 

form av en ljudinstallation. Genom ljud och rytmer genererade utav de vardagliga tekniska 

artefakter som vi rör oss bland och genom är syftet att finna en digital materialitet där ljud och 

digital data samverkar, för att ge kropp och röst till dess osynliga processer. 
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Det gemensamma textskapandet 
  
Skrivandeprocessen har ägt rum parallellt med utforskandet och experimenterandet med det 

material vi har producerat. Det har inte funnits någon klar uppdelning av uppgifter när det 

kommer till skrivandet utan vi har tagit oss an de delar vi själva känt oss mest säkra i för att 

sedan tillsammans justera textstycket i fråga. Med Critical Making som metod har det varit ett 

reflekterande kring de prototyper vi skapat som styrt riktningen av undersökningen och 

därmed vårt (författarnas) skrivande. Vi märkte tidigt i både våra källor och sedan i det egna 

skrivandet att ämnet som behandlas bär med sig en komplexitet som blir svårfångad i ord. 

Ljud, precis som exempelvis känslor, är inget vi kan se eller ta på och blir då med vårat mer 

visuella språk svårt att spegla. Vi upplever efter denna undersökning att det saknas ett så 

kallat “ljudspråk” och detta har inte bara försvårat skapandet av text utan även varit en barriär 

inför vår egna förståelse kring det ämnet vi utforskat. Denna problematik förs sedan över på 

andra aspekter i texten när vi skriver om “möjliga-omöjliga” och “osynliga” ting. Detta 

resulterade i att vi dels fick anamma det språk som författarna till våra källor använde men 

även att vi internt fick ett eget språk specifikt till denna undersökning som sedan befästs i 

texten. Här har diverse citat varit till stor hjälp och många gånger har det känts nödvändigt att 

lyfta in just de ord författaren använt sig av för att sedan skriva kring dem då många av våra 

källor är skrivna på engelska och en översättning bär inte alltid med sig den tyngd eller 

mening som fanns där ursprungligen.  

 Trots en motig och oregelbunden skrivandeprocess fanns det alltid en nyfikenhet och en tro 

på att undersökningen ska “ge” något och är därmed vad som tagit oss framåt. Genom att just 

skriva om ljud så pass ingående har en bredare förståelse och uppfattning av ljud fötts hos oss. 

Inte bara hur vi påverkas av de vardagliga ljuden utan även varför. Ljud något självklart för 

de flesta människor, men inte alltid något vi tänker på eller faktiskt förstår hur eller varför det 

påverkar oss. Genom att tvingas sätta ord på detta har det bildats en klarare helhet över hur 

allt detta hänger samman och bildar den ljudvärld som finns omkring oss. 
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Aktuell och tidigare forskning 
I detta kapitel tar vi upp lyssnande, hur vi lyssnar på vår omgivning, varför vi lyssnar som vi 

gör och vilka variabler som kan påverka detta. I samband med detta tar vi även upp begreppet 

“AlgoRHYTHM”, ett koncept som behandlar relationen mellan det symboliska och det 

fysiska, exempelvis när kod styr fysiska komponenter eller när ett notblad styr de ljud som 

genereras av rörelserna musikern som läser dessa gör. Vi har hittat en intressant koppling 

mellan dessa genom att lyssna på AlgoRHYTHMS, själva transformationen, och därmed skapa 

ett förnimmande förhållningssätt. Vi kan då höra det osynliga sambandet mellan det 

symboliska och det fysiska som ständigt sker runtomkring oss i diverse digitala artefakter. 

Vidare kommer vi även skriva om ljud i en kontrollerad miljö i form av en ljudinstallation. Att 

lyssna är kopplat till den kontext lyssnaren befinner sig i och påverkar på ett eller annat vis 

upplevelsen och är därför något vi tar ställning till.  

 

Lyssnande 

Ljud finns överallt. Men om ingen lyssnar, är det då fortfarande ljud? Självklart finns 

fortfarande ljudvågorna där, men ljudvågorna är inte ljuden vi hör, utan vibrationer som 

skapas av rörelserna i luften. Våra öron snappar upp dessa vibrationer och översätter dom till 

information som vi kan använda oss av, exempelvis för att bli medvetna om en fara i närheten 

eller för att lyssna på en bra låt. Det är alltså ljudvågor i samband med lyssnande som skapar 

just ljud.  

 I sin bok, Listening to Noise and Silence (2010), problematiserar Salomé Voegelin just 

förhållandet mellan lyssnare och ljudet denna lyssnar på. Hon menar att utan en lyssnare, finns 

inget ljud. Ljud är inte något som finns, utan någonting som händer oss, här och nu, konstant. 

“[...]the audatory is generated in the listening practice: in listening I am in sound, there can 

be no gap between the heard and hearing, i either hear it or I don’t, and what i perceive is 

what I hear.”1 

 Ljud omringar oss konstant. På exempelvis en upptagen gata i en större stad där ljudet från 

myllret av människor och trafik överröstar allting påverkar dessa ljud även om de som utsätts 

                                                 
1 Voegelin, Listening To Noise And Silence, 2010, s. 5 



 

 

 

8 

inte aktivt eller medvetet lyssnar. Det formar ändå verkligheten runt en. Enligt Voegelin 

formar det konstanta lyssnandet “a sonic life-world”, som vi alla är en del av, med eller mot 

vår vilja. “Sound involves me closely in what i see; it pulls the seen towards me as it grasps 

me by my ears”2 Så sett är ljud alltid oberoende av sin omgivning, samtidigt som det får sin 

mening beroende på den kontext lyssnaren befinner sig. Ljudbilden komponeras i realtid utan 

att lyssnaren behöver fundera över det. Att ta in hela det soniska spektret är för mycket för en 

människa att hantera på en vardaglig basis.3 Därför sker det en filtrering undermedvetet där 

det, i samma stund som ett ljud händer, refereras till den “integrerade ljudbanken” för att 

antingen bekräfta eller förneka om ljudet hörts tidigare och i vilken kontext för att få en 

uppfattning av vad det skulle kunna ha för betydelse. I denna process är det alltså en källa till 

ljudet som eftersöks, först då bildas en förståelse för vad för mening/agenda ljudet i sig har. 

Detta i samband med det faktum att ljud i sig är ett osynligt fenomen leder till en 

förminskning av ljudets roll i vardaglig kontext. Lyssnaren har därmed en indirekt relation till 

ljuden som hörs då de kopplas till minnen, bilder, och tidigare upplevelser. Vad som sedan 

binder ihop våran förståelse är hur vi väljer att benämna de audiella upplevelserna som 

ständigt händer oss och det är här denna förminskning sker.  Vi kan prata om ett bildspråk, 

men finns det ett ljudspråk? Ljud låter sig inte begränsas till statiska beskrivningar utan är ett 

levande medium i ständig tillblivelse. Det ett språk kan göra är att ge en ingång till denna 

upplevelse;4 Hörde du det där ljudet? Det lät som en gnisslande kontorsstol! I samma sekund 

som man läser eller hör denna beskrivning spelas det upp ett ljud. Även fast alla kontorsstolar 

gnisslar långt ifrån likadant får vi en uppfattning av vilket ljud det var som 

uppmärksammades. “Sound triggers knowledge as sensate knowing: passing but concrete, 

testifying to experience but never concluding it; and thus it does not start in language but 

searches for it.”5 Det enda sanningsenliga tillvägagångssättet för att representera ett ljud är 

via upplevelsen och skapandet av ljud självt, men där faller människan i vardagliga situationer 

kort på grund av att det hörbara registret inte motsvarar den verbala kapaciteten.  

 

                                                 
2 Voegelin, Listening To Noise And Silence, 2010, s. 11 
3 Dyrssen, Hultqvist, Mossenmark, & Sjösten, 2014, s. 54 
4 Voegelin, Sonic Possible Worlds, 2014, s. 165 
5 Voegelin, Listening To Noise And Silence, 2010, s. 177 
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Ljud som en upplevelse 

Men vad händer då med våran uppfattning av ljud i en kontrollerad miljö? Till vilken grad 

kan ett rum med endast utplacerade högtalare dedikerad till en ljudinstallation vara 

kontrollerad? Som nämnt ovan söker lyssnaren efter något motsvarande i den inbyggda 

ljudbanken, men när källan är en högtalare placerad i ett rum kan ljudet inte längre med 

säkerhet kopplas till sin ursprungliga källa. Detta ger då ett bredare spelrum för ljuden att 

beblanda sig och dansa tillsammans och skapa något nytt, en helt unik upplevelse där det ges 

mer utrymme att reflektera över ljuden, som ljuden i sig självt. Akten av att lyssna startar 

alltid processen av att försöka likna det hörda med något lyssnaren tidigare hört, men kommer 

aldrig i denna kontext kunna vara säkra på den definitiva källan och skapar därför en egen 

uppfattning och berättelse kring vad som händer i detta kontrollerade rum.  

 “Det vi upplever är filtrerat av våra förväntningar och minnen, våra åsikter och värderingar. 

Den verklighet vi upplever är vår egen och liknar kanske inte någon annans.”6 

Vidare kan en ljudinstallation ställas inför olika kontextuella förutsättningar som påverkar 

upplevelsen. Hultqvist, Mossenmark och Sjösten (2014) menar att det finns två huvudsakliga 

sammanhang. En offentlig miljö och en så kallad utställningsmiljö. Som lyssnare ställs du 

inför två helt olika händelser. I en offentlig miljö är lyssnaren inte nödvändigtvis medveten 

om vad denne ska vara med om och kanske rent utav inte, medvetet, lägger märke till den 

designade ljudbilden de nyss erfarit. I ett utställningsformat däremot är lyssnaren i 

“reccensionsläge och är redo att bedöma om man tycker det man hör är bra eller dåligt.”7 

Detta är kopplat till hur vi generellt upplever ljud som vi tidigare tagit upp. Som exempel 

nämner Hultqvist m.fl. (2014) något som fågelsång som ett accentljud. Accentljud är de ljud 

som är tagna ur sin naturliga kontext för att lyftas in i en helt annan. Fågelsång är vanligtvis 

inget vi lägger märke till utan ligger bara som ett ytterligare lager på våran redan mättade 

ljudmiljö. Att istället höra fågelsång i t.ex. en butik kan ge en vårkänsla, kännas uppfriskande 

eller rent utav ge en upplevelse av natur och frihet, enligt Hultqvist m.fl. (2014). 

 

                                                 
6 Dyrssen, Hultqvist, Mossenmark, & Sjösten, 2014, s. 54 
7 Dyrssen, Hultqvist, Mossenmark, & Sjösten, 2014, s. 52 
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AlgoRHYTHM 

“AlgoRHYTHM” är ett begrepp myntat av Shintaro Miyazaki, seniorforskare vid institutet för 

Experimental Design and Media Cultures of the Academy of Art and Design, University of 

Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland. Begreppet är en sammansättning av 

algoritm och rytm. Algoritmer kan beskrivas som en uppsättning av instruktioner för att lösa 

en uppgift, en följd av “om-frågor” (om X är Y, gör Z) som tillslut ska ge önskat resultat. Det 

är en grundpelare inom datorteknologi, och används i nästan all teknologi runt oss, men kan 

även hittas i andra sammanhang. Ett recept där du kan justera antalet portioner är ett bra 

exempel på en algoritm. En rytm kan beskrivas som en tidsbaserad rörelsesekvens, en 

periodisk variation av materia. Rytm förknippas särskilt med ljud och rörelse i form av musik 

och dans, men det förekommer i alla sammanhang där tiden är en relevant aspekt.  

 “AlgorRHYTHMS are consequently combinations of symbolic and real physical 

structures. They occur when real matter is controlled by symbolic and logic 

structures like instructions written as code.”8 Miyazaki beskriver alltså konceptet 

om AlgoRHYTHMS som någonting som händer “mellan” de symboliska värdena 

och den fysiska händelse som sker på grund av dem. Huvudexemplarerna han 

använder sig av i AlgoRHYTHMS Everywhere: A Heuristic Approach to Everyday 

Technologies är musik och digital överföringsteknologi. I musiken visar han hur 

instruktionerna i ett notblad; noter, takt och BPM avgör hur musikern fysiskt 

framför musiken. I digital form beskriver Miyazaki det som en term som betecknar 

dom avgörande, dynamiska, tidskritiska, realtids-manipulativa processer som pågår 

när digital teknologi jobbar i ultra-höga hastigheter. Det är detta vi belyser genom 

att konvertera resultaten av algoritmer i vardaglig teknologi till ljudvågor.  

 Teknologin som omger oss är en betydelsefull del av våran vardag. Diverse digitala artefakter 

fungerar inte bara som verktyg utan är idag integrerat i många utav våra vardagliga sysslor. 

Allt ifrån att ta del av kollektivtrafiken till att laga middag. Genom att se och höra dessa 

vanligtvis osynliga processer genom AlgoRYTHMS blir det ett sätt att ge kropp åt den 

verklighet de är med och skapar. Begreppet rytm bjuder även in att tänka kring ljud i relation 

till den digitala datan och på så sätt kan dessa två osynliga medierna komplimentera varandra. 

”It brings to attention their processes and materialities and makes them graspable as 

                                                 
8 Miyazaki, 2013, s. 135 
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sensorial things[...].”9 Detta blir viktigt för oss i ett gestaltande av det osynliga. Det är via 

förnimmelser vi upplever och tolkar vår omgivning. Genom att då transformera något 

synnerligen orelaterbart som digital data till något våra sinnen nu kan ta in ger vi mening och 

kropp till den digitala materialiteten. 

 Men hur pass materiell är då något som digital data? Matt Ratto använder sig i sina 

workshops av begreppet digital materialitet vilket han experimenterar med i 

övningar/uppgifter såsom att bygga en fysisk pixel, en fixel. Detta i syfte att reflektera kring 

“vad som bevarats av pixelns ursprungliga form och egenskaper när den har överförts från 

den digitala till den fysiska världen.”10 Det är i denna transformation våran gestaltning får 

uttryck genom att vi studerar och lyssnar till digitala strukturer och översätter dem till något 

audiellt, en AlgoRHYTHM. 

 

The possible impossible of inaudible sound 

I boken Sonic Possible Worlds (2014) skriver Voegelin dels om sina erfarenheter av vad hon 

kallar impossible sounds i syfte att förlänga upplevelsen av det osynliga, det omöjliga, och 

därmed utveckla vår förståelse kring, i detta fall, de osynliga digitala processerna. Hon inleder 

med att beskriva förhållandet mellan vad vi anser verkligt i relation till fantasi och 

problematiserar hur vi genom språk illustrerar denna skillnad. Dessa värderingar grundar sig i 

att saker och ting är vad de är på grund av sin kontext, snarare än att dessa saker och ting är 

vad de är enligt specifika regler förpackade i ord.11 Denna premiss överensstämmer med hur 

vi förhåller oss till de ljud vi hör; “Sound is not an entity, it is only an entity when it exists 

within a scheme of language, as b flat, c sharp, the sound of a lorry, or a dog, and so on.”12 

Under dessa förutsättningar blir det då problematiskt att skriva om det osynliga, det ohörbara, 

eftersom det inte finns ett ljud kan det inte heller finnas en lyssnare som kan koppla det till sin 

kontext, ta del av eller uppleva dess process.  

 

 

                                                 
9 Voegelin, Sonic Possible Worlds, 2014, s. 168 
10 Ratto, Kritiskt skapande ger fördjupad kunskap, 2007 
11 Voegelin, Sonic Possible Worlds, 2014, s. 162 
12 ibid, s.162 
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If the sonic possible thing lacks language adequate to express its essence, 

the sense of its experience, rather than describe its source and properties, 

the sonic impossible thing lacks listeners even, but it nevertheless has an 

impact and thus is worth considering. (Voegelin, Sonic Possible Worlds, 

2014, s. 167) 

 

Vid första anmärkning kan denna sonifiering tyckas vara irrelevant eller oväsentlig då detta 

inte är syftet med den digitala datan. Här argumenterar Voegelin för raka motsatsen; det är i 

detta sökandet, efter de omöjliga ljuden, som det ges rum för någonting nytt, bortom vår 

uppfattning av verkligheten. Att tänka kring det omöjliga är så sett inte en motsägelse utan 

skapar snarare en förlängning av verkligheten. Detta eftersom våran uppfattning av 

verkligheten är beroende av någon form av tidigare vetskap av vad någonting är. Alltså, 

eftersom det omöjliga sträcker sig bortom det möjliga behöver det inte heller vara begränsat 

av det möjliga. Men i och med att vi redan nu benämnt det omöjliga är det inte längre 

omöjligt. Det blir en möjlig omöjlighet.13 

 

Sammanfattning 

Voegelins problematisering av hur vi lyssnar och hur vi påverkas av ljuden i vår omgivning 

gav oss en grund, ett nytt perspektiv, utifrån vilket vi kan reflektera över vårt material. Vi har 

fått en ny bild av vad ljud faktiskt är, hur vi tar in det och hur det formar en värld runt oss, en 

“sonic life-world”. Ljud är inte ett existerande ting, det är någonting som händer oss konstant. 

I vilken kontext ett ljud hörs skapar vår uppfattning av ljuden, och betydelsen formas utifrån 

ljudets källa, snarare än ljudet själv. Fast i en kontrollerad miljö, exempelvis en 

ljudinstallation där ljudkällan är en högtalare, kopplas inte ljudet tvunget till sin ursprungliga 

källa. Detta ger mer rum åt reflektion över själva ljudet i sig, då man i en installations-miljö är 

i “recension-läge”, och lägger inte samma tyngd på att koppla ljudet till något specifikt.  

Teorin kring AlgoRHYTHMS skapade en koppling till lyssnande via vårt material, och ger 

kropp och mening åt den verklighet de digitala artefakterna i vår omgivning skapar. Det ger 

uppmärksamhet åt dess processer och digitala materialitet vilket gör dom till upplevningsbara 

ting. Detta var viktigt för oss i vår skapandeprocess av en gestaltning av det osynliga.  

                                                 
13 Voegelin, Sonic Possible Worlds, 2014, s. 162 
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Metod 

I denna del presenterar vi vilken metod vi använt oss av baserat på vår undersökning samt vad 

vi funderat över, diskuterat och skapat. Efter en introduktion till Critical Making som metod 

går vi kort igenom vad vi gjort samt kopplar det till Critical Making. Vi beskriver vår process 

och synliggör de brytpunkter som har styrt undersökningen genom att belysa de val vi gjort 

och inte gjort. Processen har formats av en ständig dialog med det material vi arbetat med 

genom experimenterande och diskuterande. Materialet ska stå som grund för något 

meningsskapande som är mer än ett vardagligt objekt/ljud i rörelse. Något som sker 

däremellan. Det krävdes kritiskt tänkande och experimenterande för att luckra upp dialogen 

med materialet. I denna dialog föddes vår idé för gestaltningen i formen av en ljudinstallation. 

Då vårt material består av kaotiska, disharmoniska och till synes onaturliga ljud var det 

intressant att simulera en situation där dessa ljud integrerat sig i vår vardagliga ljudmiljö. 

Avslutningsvis sammanfattas de kritiska delarna av processen samt utforskar vad som hade 

kunnat vara då vi ständigt reflekterat kring vårt handlande.  

 

Critical Making 

 

“Materials and forces are the basis of making. We apply pressure and imagination 

to materials and they become meaningful to us.”14 

 Critical Making, myntat av Matt Ratto, föreståndare för The Critical Making Lab, University 

of Toronto, var ursprungligen ett sätt att problematisera förhållandet mellan vad man kallar 

kritiskt tänkande och faktiskt görande. Dessa ansågs nämligen vara varandras motsatser. I 

tanken kunde du röra dig fritt och experimentera och reflektera, medans görandet sågs mer 

linjärt, som att följa instruktionerna till en Ikea-möbel. Det fanns ett sätt att göra, men flera 

olika sätt att tänka. Du tänkte först, gjorde sedan. Ratto som skapare själv såg en problematik 

i detta resonemang då görande sågs som linjärt just eftersom det inte fanns någon metod för 

att belysa de reflektiva handlingarna i en skapandeprocess. Critical making fungerar alltså 

som ett verktyg för att belysa de val som faktiskt görs när vi använder våra kroppar för att 

                                                 
14 Dobson, 2013 
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skapa.15 Hur det ständigt finns som en dialog mellan skapare och material. Att tänka, inte med 

ord utan genom att göra. Att jobba med prototyper. Syftet för dessa prototyper är inte att vara 

fullt funktionella eller att representera en slutgiltig produkt. Fokus ligger alltså på själva 

processen snarare än att generera ett resultat utefter ett redan förbestämt mål. Genom att hålla 

sig kritisk till sitt och andras skapande ställs frågor som inte ställts tidigare vilka kan generera 

nya perspektiv, men även en djupare kunskap kring ämnet/materialet/artefakten/fenomenet 

vilket är det huvudsakliga syftet.  

 

Jag såg att väldigt många humanistiska forskare jobbade praktiskt, men 

att den delen av arbetet sällan redovisades eller värderades på samma sätt 

som det slutgiltiga resultatet. [...] jag tror att kunskap som skapas genom 

praktiskt görande kan ge ytterligare en värdefull dimension till 

forskningen. (Ratto, Kritiskt skapande ger fördjupad kunskap, 2007) 

 

Appliceringen av critical making kan delas upp i tre steg. Ett av stegen är att söka upp 

relevant information kring ämnet, för att lättare kunna starta processen av en prototyp. En 

annan del innefattar att sätta sig och skapa fysiska prototyper där fokus i sig inte är 

funktionalitet eller syfte utan att få en vidare förståelse när det gäller det tekniska, men även 

för att kunna experimentera med materialet. Under det tredje steget inleds en reflektion över 

prototypen, vilka ändringar som kan göras och alternativa tillvägagångssätt. Det är i 

relationen till dagens teknologi, hur vi förhåller oss till och förstår den som critical making 

grundar sig. Man formar processen genom att jobba med fysiskt material och prototyper 

utifrån ett koncept i syfte att få en bredare bild och mer grundlig förståelse för vår teknologi 

och hur den “ter” sig. 

 Låt oss säga att det idag finns två sidor av vår syn/förhållningssätt på teknologi. Interaktionen 

vi gör vardagligen, när vi “omedvetet” utsätts för den sociala aspekten och upplever hur det 

påverkar omgivningen.  Den andra delen handlar om att faktiskt förstå rollen och syftet med 

teknologin som vi använder oss utav och vad det gör med oss. De digitala mediernas och 

apparaternas kraft är inte osynlig. När man då aktivt jobbar med den fysiska interaktionen 

under samma skede där man vanligtvis fokuserar mer på att utveckla ett mål och resultat får 

man tidigt en vidare förståelse för bägge infallsvinklarna. Vi kan därmed utveckla den 

                                                 
15 Ratto, Defining Critical Making, 2012 
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förståelse och relation vi har till inte bara teknologi utan hur en skapande process kan se ut 

och vad det har för påverkan i en gestaltande process. 

 

Vår Critical Making 

Det finns något paradoxalt kring hur vi upplever ljud runt omkring oss. En normalisering 

genererad av ljudets roll i våran vardag. Ljud finns alltid runt oss, därmed denna 

överstimulans, å andra sidan har ljud en kritisk uppgift i många av våra alldagliga sysslor, det 

mesta som gör ljud ifrån sig är designat med just ljud i åtanke. Ljudet av en bildörr, 

övergångsställen, feedback från din smartphone när du interagerar med den. Men även de ljud 

som inte är designade ger oss information om våran omgivning. Ändå är det sällan ljudet i sig 

som är i fokus utan vi söker källan till ljudet. Ljud guidar våra ögon. Så samtidigt som vi lärt 

oss normalisera de ljud vi har omkring oss är vi även övermedvetna av det. Det är denna 

problematik som väckt ett intresse för de vardagliga ljuden och rytmerna. 

Under tre veckor ägnade vi oss åt insamling av material i form av ljudinspelningar av t.ex. 

trafik, stadsmiljö och havet. Som ett första steg tog vi oss ut i de olika ljudmiljöerna för att 

spela in dessa rytmer med en Zoom H4n (se teknisk bilaga). Dock upplevde vi dessa 

inspelningar just för vardagliga. Den livliga dynamiken vi hade föreställt oss framträdde 

aldrig, det blev för selektivt. För statiskt. För att koppla det närmre till oss själva och därmed 

ha oss själva, vår vardag, som utgångspunkt byggde vi en inspelningsapparat (se bild-bilaga) 

med hjälp av Teensy och Arduino (se teknisk bilaga) som var tänkt att sitta på oss och spela in 

i intervaller för att fånga de vardagliga rörelserna, utan att vi med våran övermedvetna, 

neutraliserande hörsel väljer ljud.            

Materialet från dessa inspelningar var tänkta att ses som en prototyp inför gestaltningen.  Ett 

sätt att ta sig ut och möta materialet för att skapa oss själva en klarare bild av de vardagliga 

rytmerna. Tyvärr kom vi aldrig så långt att vi faktiskt använde våran inspelningsapparat i det 

tänkta syftet, den förblev i prototyp-stadiet på grund av tekniska problem såsom kodning och 

felsökning av komponenter. Efter att ha tagit ett steg tillbaka kunde vi kolla på våran process 

och, trots misslyckandet av vår ursprungliga tanke, dra lärdom och inspiration av vad vi hade 

skapat som skulle föra oss vidare i undersökningen. Vad vi ansåg problemet med 

inspelningsapparaten var själva ljudkvalitén, att det lät som strömmen som gick igenom 

apparaten störde ljudinspelningarna. Det var som ett lager av statiskt brus vilket dränkte 
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ljuden som var tänkta att vara rytmerna vi letade efter, som ett digitalt storstadsbrus. Detta 

fick oss att reflektera kring vad det var vi faktiskt hörde.  

 “Process is not smooth, but a staccato pattern of leaps. When we pay attention to 

our process, we start to see each staccato leap more clearly — how some points are 

actually problems, while others help us move ahead.”16 Att använda sig utav 

Arduino kopplat till en fysisk mikrokontroller medför naturligt en dialog mellan 

den digitala datan, instruktionerna, som skrivs i Arduino och mikrokontrollern som 

blir dess uttryck som vi kan se, höra och ta på. Ratto menar att “det finns en tydlig 

koppling mellan digitalitet och materialitet”17. I denna process färdas alltså 

information mellan olika “världar/dimensioner”, fysiskt och digitalt. En dialog artar 

sig mellan programmeraren, mjukvaran, mikrokontrollern och dess komponenter 

för att sedan börja om cykeln igen. Ständigt ger de avtryck på varandra. Det är 

alltså den osynliga, ohörbara processen av vår inspelningsapparat vi hör, inte bara 

ett brus.  

 Avslutningsvis förtydligar Ratto: “Critical making präglas av aktivt deltagande där det inte 

finns en färdig lösning, utan där man genom kritisk reflektion ska skapa sin egen lösning.”18. 

Denna kritiska reflektion är ett sätt att “etablera en plattform av möjligheter.”19 Vårt område 

för kritisk reflektion innefattar de vardagliga ljuden och rytmerna. Vilka är de? Vart finns de 

och varför? Vad berättar de och hur? Men framförallt, hur synliggör vi dem? När vi möter 

begreppet vardagliga ljud ställs vi inför två generella termer vilkas betydelse kan variera 

beroende på kontext. Vi behöver alltså först och främst sätta de i ett sammanhang, ställa de 

mot något.  

 Det vardagliga är det som ständigt händer runt omkring oss, i periferin, av sig självt. Vi kan 

dock bara tala för våran vardag då vad som anses vardagligt säkerligen inte är densamma för 

alla. Därför är det just våran vardag vi utgår ifrån. Med critical making som metod öppnar 

detta upp många dörrar. I vad vi kallar “vardagligt”, något vi vanligtvis inte reflekterar över, 

ifrågasätter eller kanske ens lägger märke till, finns mycket utrymme för just kritiskt 

tänkande. Något vardagligt är inte bara vardagligt utan det är något vi etiketterar. En process 

av ställningstagande och värderingar har alltså ägt rum.  

                                                 
16 Sharma, 2013 
17 Ratto, Kritiskt skapande ger fördjupad kunskap, 2007 
18 ibid 
19 Hirst, 2013 
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Ytterligare reflektion kring arbetet med Arduino/Teensy fick oss att reflektera kring 

teknologin som finns omkring oss. Hur den likt hur vi arbetade med den, även i en vardaglig 

kontext ger avtryck. Här valde vi att skifta fokus och tänka kring ljud i andra vardagliga 

kontexter. Det finns ljud och rytmer att finna överallt, repetitionen i våra sysslor vi gör 

varenda dag, öppna stads-ljudmiljöer, men vi kom även, genom denna kritiska reflektion 

kring vårt skapande, att finna ljud i till exempel en kabel som överför digital data (Hein 

Hoogstad & Stougaard Pedersen, 2013).  

 Algoritmer i form av digitala impulser vilka, precis som i alla elektroniska apparater, 

genererar ett elektromagnetiskt fält. Vi skapade då en “magnetfältsinspelare” (se bilaga 2), för 

att kunna lyssna på och hitta ljud och rytmer i vardagsteknologin. Genom att använda oss utav 

en elektromagnetisk mikrofon kunde vi lyssna på de magnetfält som elektroniska apparater 

bildar när de arbetar och därmed synliggöra dem. Som ett experiment testade vi att spela in 

hur magnetfält från vardagsteknologi låter. Resultatet var mer intressant än vad vi förväntat 

oss. Vi fann att dessa magnetfält låter annorlunda beroende på vad det är vi lyssnar på. 

Exempelvis låter en mobiltelefon helt annorlunda jämfört med en lampa, finns det fler 

komponenter som jobbar så låter det på betydligt fler olika sätt samtidigt. Vi kom fram till att 

det vi hör i vårt experiment låter som det gör på grund av hur dessa saker var designade, hur 

koden som styr dom och säger åt dom vad dom ska göra även avgör hur dom låter. Med rätt 

“verktyg/metod” kan vi höra en koppling mellan det digitala och det fysiska. Via dessa 

värderingar ser vi även hur, med hjälp av en elektromagnetisk mikrofon, vi kan skapa en 

“plattform” för denna dialog, ge den ett medie, en röst. Vi finner en så kallad digital 

materialitet i det möjliga omöjliga. 

 

Sammanfattning 

Vår undersökning har varit experimentell. Under majoriteten av tiden hade vi inget klart mål, 

utan idéer och tankegångar vi ville utforska och bygga vidare på. Critical Making kändes 

därför som en passande metod att fokusera undersökningen utifrån.  

 “[...]proceeding gets us to think about what we have to do to move past things, to get around 

things. In a sense, proceeding has neither a speed nor a direction. Sometimes to proceed we 

may have to go backward.”20 Undersökningen har präglats av ett starkt fokus på just process 

                                                 
20 Sharma, 2013 
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där experimenterande med materialet varit kärnan. De ursprungliga tankarna om att hitta en 

materialitet i det subliminala, att lyfta de vardagliga audiella upplevelserna har drivit vårt 

sökande. Med Critical Making som utgångspunkt har detta lett till att nya kopplingar och 

relationer till ljud blivit till. Efter en problematisk teknisk fas lär vi (författarna) oss att inte 

förkasta varken digital data eller ljuden för att bara vara och separera dem från dess process, 

utan det har mynnat ut i ett samspel mellan de två medierna. Det intressanta här är faktumet 

att två osynliga medier kompletterar varandra för att bilda en så kallad digital materialitet.  

Slutsats & Diskussion 
Syftet med detta arbetet har varit att undersöka och utforska relationen mellan lyssnande som 

en akt och det ohörbara, det osynliga. Att göra dess osynliga processer hörbara. Till hjälp med 

detta använde vi oss av Salomé Voegelins problematiseringar kring lyssnande och ljud för att 

skapa en teknovetenskaplig utgångspunkt. Voegelin har även gett oss ett språk för att 

problematisera just språket och hur vi i sin tur kan tala och skriva om komplexa upplevelser. 

Med Critical Making som metod lyckades vi hitta det ohörbara i någonting som finns runt oss 

överallt, nämligen digital teknologi. Detta på grund av den ständiga kritiska dialog vi haft 

med de prototyper och material vi skapat. Vår experimenterande skapandeprocess har haft i 

syfte att materialisera våra tankar, idéer och ambitioner för att finna kokpunkten, kärnan i 

undersökningen som i sin tur formar vår gestaltning.  

 

Prototyp-resultat 

I skapandet av vår inspelningsapparat gick vi genom flera prototyp-stadier. Första steget var 

att lyckas spela in ljud med en liten mikrofon vi räddade från ett trasigt headset. Detta genom 

att klippa loss mikrofonen från headsetet och löda fast nya sladdar som vi sedan kopplade in i 

vår teensy-mikrokontroller. Efter många försök med att få kodningen att bli rätt lyckades vi få 

den att spela in korta klipp på tio sekunder med en timmes mellanrum. Ljudkvalitén lämnade 

mycket att önska, vilket vi trodde var på grund av att mikrofonen kom från ett trasigt och 

billigt litet headset. I väntan på en bättre mikrofon vi beställt började vi planerandet och 

byggandet av den färdiga apparaten. Vi skapade en simpel 3D-modell, en liten låda med en 

öppning där vi kunde lägga vår mikrokontroller och ett batteri för att driva den, som vi sedan 
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printade ut. När vi väl fick mikrofonen kopplade vi in den i mikrokontrollern med långa 

sladdar så vi kunde ha vår apparat i fickan och sätta fast mikrofonen i kragen med sladdarna 

dragna under tröjan. Vi insåg dock att mikrofonen behövde mer ström än vad vi förväntat oss, 

vilket ledde till att vi fick tejpa fast ett extra batteripaket på utsidan av apparaten. Det var inte 

den mest smidiga lösningen, men det fungerade. Det var nu vi insåg att det inte var kvalitén 

på den föregående mikrofonen som var problemet, då vi fick likadana störningar och brus 

även med den nyinköpta. Efter många försök att hitta och lösa problemet, genom ändringar i 

mikrokontrollens klockfrekvens och själva koden, insåg vi att det inte längre fanns tid, eller 

några fler misstankar på vad felet var eller hur vi skulle lösa det. Vi insåg att det var dags att 

gå vidare.  

 Dock gav detta ändå ett oväntat resultat, det gav oss en till idé. Dessa störningar vi hör i våra 

inspelningar, vilka var väldigt statiska och “elektriska”, fick oss att fundera över någonting vi 

läst om innan, nämligen en magnetfältsinspelare. 21 Vi började leta upp om det var något som 

gick att få tag på, men fann att det lättaste tillvägagångssättet var att bygga en själv. Och det 

var verkligen förvånansvärt simpelt. Med en pickup-mikrofon22 från en elgitarr kopplad direkt 

in i en bärbar ljudinspelare fick vi ett resultat intressantare än vad vi förväntat oss. Vi kunde 

nu lyssna på och spela in det osynliga, vilket resulterade i materialet till vår gestaltning. 

 

Osynliga processer 

Utan att gett det ett namn, kan vi (författarna) nu se att vi sedan början av undersökningen har 

rört oss kring osynliga processer. De allra första tankarna kring gestaltningen innefattade så 

kallade fraktal-rytmer, rytmer genererade av sig själva, auto-rytmer. Dessa tankarna var 

inspirerade av ett verk av Erika Nesse, en musiker och mjukvaruutvecklare med utgångspunkt 

i Boston. Nesses Fractal Music Machine23 (FMM) är en mjukvara som, precis som namnet 

föreslår, genererar en tonföljd baserat på de principer som skapar en fraktal, självlikhet24. Det 

första steget är att sätta upp ramarna för fraktal-rytmen, hur lång sekvensen skall vara samt 

vilket ljud som ska representera fraktalen. Sedan bestäms antalet toner som skall genereras, 

dess längd, frekvens och slutligen hur många gånger de ska självlikna sig själv. Det skapas 

                                                 
21 Kirn, 2015 
22 Wallace, 2004 
23 http://www.fractalmusicmachine.com/index.html#  
24 Nesse, About Fractal Music Machine 

http://www.fractalmusicmachine.com/index.html
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alltså ett grundmönster av toner vilket sedan är vad som fraktaliseras efter antalet 

självliknelser. I och med att ljud bär med en tidslig aspekt blir tonerna med varje självliknelse 

hälften så långa. Frekvensen blir även påverkad för varje steg men i detta fall får du välja 

inom vilket frekvensområde tonerna skall genereras25. Denna process kan liknas vid den i 

algoritmer; ett statiskt ramverk, det är alltid en exakt självliknelse som genereras, men där 

informationen, tonernas egenskaper, varierar. Redan här var vi alltså inne på spåret av 

AlgoRHYTHMS trots att det skulle dröja ytterligare tre månaders undersökande för att 

upptäcka att det var detta koncept vi utforskade. Ljudfilerna skapade av FMM märker vi 

(författarna) nu i efterhand låter väldigt likt de inspelningarna vi gjort med 

magnetfältsinspelaren. Den stora skillnaden är uppspelningshastigheten. Kapaciteten av 

dagens digitala motorer, hur många processer de kan hantera samtidigt och hur snabbt, ger en 

illusion av att när t.ex. en tangent på ett tangentbord trycks ner och bekräftas på skärmen är 

det bara just detta som händer. Under huven lever det dock ett komplext samhälle bestående 

av en mängd olika komponenter som måste kommunicera med varandra och utbyta 

information, algoritmer, för att slutligen, innan vi ens hinner blinka, ge uttryck på skärmen. 

Denna process speglar även hur vi upplever och uppfattar ljud. Vi hör en dörrknackning vilket 

menas att någon vill komma in genom dörren. Detta är inte något vi behöver fundera över 

utan denna koppling är så pass djupt manifesterad, i vårt samhälle, att vi inte ens reflekterar 

över det. Innan vi ens hinner blinka, har vi hunnit tänka det är någon vid dörren. Detta är den 

kritiska insikt som blev vår ingång till att gå in på djupet kring de osynliga processerna och 

hur vi kan bygga en bro mellan förnimmaren och förnimmelsen, inte med hjälp av ord, utan 

att genom ljud transformera dem till något sensoriskt för att skapa en mänsklig relation.  

 När vi då tänker ett steg till inser vi att anledningen till att vår relation till ljud är så pass 

manifesterad är eftersom det, så länge vi haft hörsel, funnits ljud. Vad händer då med våran 

relation med den digitala teknologin i framtiden när vi levt med det lika länge som vi idag levt 

med ljud omkring oss, och hur ser då i sin tur vår relation till ljud ut? Kommer det då finnas 

ett ljudspråk? Har människan kanske utvecklats och fått ett utökat verbalt register eller har det 

hörbara registret expanderat i samma takt? Har det kanske blivit raka motsatsen, att vi inte 

längre ens behöver kunna skapa ljud med våra kroppar? Har homosapiens övergått till att 

istället bli de cyborgs vi idag kan se i exempelvis filmer, eller är det bara ytterligare en fantasi 

                                                 
25 Erika Nesse. (2015, Maj). Chimes [Video]. Hämtad från 
https://www.youtube.com/watch?v=JbzEb0E6ZHc  

https://www.youtube.com/watch?v=JbzEb0E6ZHc
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likt den om de flygande bilarna som funnits sedan bilen uppfanns? Här har människan ett 

ansvar att ständigt hålla sig kritisk och reflektera kring omgivningen och hur den uppfattas för 

att på så vis styra arten in i framtidens digitala värld. Men först måste vi inleda en dialog och 

bygga upp en förståelse för de osynliga processerna. 

 

Komplexa upplevelser genom ett statiskt språk 

Att undersöka de möjliga omöjliga ljuden har varit en rent språklig utmaning som inte bara 

påverkat vår skrivandeprocess utan även blivit en barriär inför den egna förståelsen av vad det 

är vi undersökt. Begreppet omöjlig i sig blir en motsägelse då målet är att göra det möjligt. 

Samtidigt är detta den enda vägen att gå för att inleda en dialog med det möjliga omöjliga. 

Bara genom att benämna det omöjliga har en dialog redan artat sig.  Denna dans mellan ord 

blir oundviklig i vår kontext på grund av hur vi relaterar till och förstår vad vi upplever 

genom språk. För att citera Voegelin (2014) “[...]we need a language that emerges from 

listening rather than words that restrict what can be heard.”26 Språket kan endast öppna 

dörren till upplevelsen men räcker inte till för att just uppleva. Det är här våra sinnen, i detta 

fall hörseln, istället tar över för att gestalta de osynliga processerna. Ljud händer oss utan att 

vi i förväg behöver, eller ens har möjlighet, att reflektera över dess betydelse. Ljudet talar för 

sig själv, i sig självt.  

 

Hearing does not offer a meta-position; there is no place where I am not 

simultaneous with the heard. However far its source, the sound sits in my 

ear. I cannot hear it if I am not immersed in its auditory object, which is 

not its source but sound as sound itself. (Voegelin, Listening To Noise 

And Silence, 2010, s. XII) 

 

Som ett tidigare exempel togs fågelsång upp som ett accentljud, ett ljud tagit ur sin 

ursprungliga kontext, placerad i en helt annan, för att ta med sin värld till en annan. Som 

språket föreslår, är då exempelvis fågelsång inte bara fågelsång. Så många människor som 

lever och har levt, så många uppfattningar och relationer finns det till fågelsång och det kan då 

tyckas självklart att endast ett ord aldrig kommer kunna representera detta fenomen fullt ut. 

                                                 
26 Voegelin, Sonic Possible Worlds, 2014, s. 167 
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Men likväl bjuder språket in till att skapa en uppfattning av ett ljud. Det kritiska är just 

medvetenheten kring att ett statiskt språk inte kan, fullt ut, representera en audiell upplevelse 

utan behöver, av lyssnaren själv, upplevas.  

 

Gestaltningen - och vägen dit 

“To talk about the inaudible serves not to create a structural reference for the 

possible impossible, but to gain access to it, [...]not to finalize the unheard but to 

make it count.”27 När vi lyssnar på det osynliga skapar vi en koppling, en dialog, 

mellan oss själva och den osynliga källan, vilket i sig leder till skapandet av ljud. 

Utan vårt lyssnande är där inget ljud, det är då ett audiellt outforskat område med 

signaler utan några sinnespåverkande egenskaper. Vårt material är det materiella 

resultatet från vår utforskning av de osynliga processer som finns överallt. Detta 

kan, exempelvis från en ljuddesigners perspektiv, öppna upp en rad med nya källor 

vars ljud kan leda till experimenterandet och skapandet av en helt ny sort av 

ljudeffekter. Ljuden som skapas från inspelningen av magnetfält är så pass 

oförutsägbara att de kan vara svåra att återskapa på grund av deras särskildhet. Vårt 

användande av materialet är dock inte detta. Dessa magnetfälts-ljud använder vi 

som en representation för kopplingen vi skapat till källorna. Ända sen kursens start 

var vi inställda på att skapa en ljudinstallation av något slag. Början av 

undersökningsprocessen baserades till stor del på att hitta ett undersökningsområde 

som kunde leda till skapandet av en intressant installation, men undersökningen 

spårade självklart från den grundtanken ganska fort då “en intressant installation” är 

en minst sagt vag utgångspunkt. Dock var detta aldrig något som lämnade våra 

tankar och har i periferin av undersökningen utvecklats parallellt med 

experimenterandet av de elektromagnetiska inspelningarna. 

 Med gestaltningen vill vi berätta en oskriven historia om en teoretisk, icke-existerande värld. 

En värld där kopplingen mellan lyssnande och digitala processer inte är ett osynligt och 

outforskat ting, utan en självklar del av vardagen. Denna möjlighet öppnas upp för oss just 

eftersom vi behandlar the possible-impossible-thing-of-sound28 vilket befinner sig utanför den 

                                                 
27 Voegelin, Sonic Possible Worlds, 2014, s. 167 
28 Voegelin, Sonic Possible Worlds, 2014, s. 168 
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möjliga verkligheten som vi känner till den idag. Genom att ta ett kliv ut och gestalta det 

möjligt-omöjliga ges också rum att fritt utforska ytterligare möjliga-omöjligheter. Vi gör här 

en tillbakablick för att utforska hur de osynliga processerna har sett ut, men även blicka in i 

framtiden. Detta blir intressant eftersom vi i detta utforskande kan anta att, i en möjlig-

omöjlighet, kan vi finna en såväl estetisk som politisk uteslutning av till exempel idéer, 

värderingar eller till och med människor som inte fått utrymme i den möjliga världen. Viktigt 

att tillägga här är dock att det lika gärna går att anta att i aktualiseringen av den möjliga-

omöjligheten utesluts även dessa politiska och estetiska faktorer i den verklighet som vi 

känner den idag. Hur skulle till exempel den sociala situationen se ut kring de digitala 

artefakterna? Skulle vi, på grund av det ytterligare audiella lagret ta mer avstånd ifrån 

tekniken, eller skulle vi, som föreslaget tidigare, redan valt bort den verbala 

kommunikationen och i samband med detta vara i en transformation mot någonting likt 

cyborgs?  

 

Slutsats  

Vi kan inte efter att ha genomfört denna undersökning redogöra för en konkret slutsats. I 

sökandet efter de osynliga processerna har vi snarare öppnat upp för fler frågor än vad vi gick 

in i undersökningen med. Med critical making som metod är detta allt annat än ett 

misslyckande, vi ser snarare detta som det enda naturliga. Precis som metoden motiverar har 

vi aldrig heller strävat efter ett konkret resultat utan det viktiga för oss har varit att utöka den 

förståelse vi har kring det område vi undersökt. Det har blivit klart för oss, hur pass radikalt 

det än verkar, att det egentligen inte finns några ljud, bara en handling av lyssnande; de 

möjliga-omöjliga ljuden var ej ljud förens vi gav dem en lyssnare. Det är således inte heller en 

förminskning av ljud som sker utan betydelsen av det som hörs införlivas i lyssnandet. Ljud 

kan bara vara det ljudet i sig självt utger sig för att vara och låter sig därmed inte begränsas av 

den språkliga skildringen. Inte bara för att vi saknar ett ljudspråk utan även lyssnandet drivs 

av en osynlig process i den bemärkelsen att det är det undermedvetna som i första hand tar 

ställning till det hörda och överlämnar sedan dess bedömning. Den digitala materialiteten som 

kom att födas ur samspelet mellan AlgoRHYTHMS och lyssnande gav inte bara en röst åt de 

osynliga processerna som var våra ambitioner, det öppnade även upp den möjliga-omöjliga 

världen vilket är så nära en slutsats/resultat vi kan komma. För vad är att skapa ny kunskap 

om inte att öppna upp en ny värld?  
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Bilder 

 
Figur 1. Inspelningsappara t 
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Figur 2. Skapandet av inspelningsappara t 

 
Figur 3. Magnetfältsinspelare 
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Ordlista 

Audiell - Ljudlig 

BPM - Beats Per Minute 

Cyborg - Varelse uppbyggd av organiska och maskinella komponenter  

Digital artefakt - Digital apparat, exempelvis mobiltelefon eller dator 

Digital data - Elektriska signaler/impulser 

Disharmoniskt – Missljud 

Dynamik - Variation i styrka/kraft 

Elektromagnetiskt fält - Fält av energi genererat av elektriska apparater 

Förnimmare - Källan av en uppfattning/intryck 

Förnimmelse - Uppfattning/intryck 

Hörbart register - Mellan vilka frekvenser vi kan höra ljud  

Klockfrekvens - Antalet operationen en digital krets kan utföra 

Komponent - Beståndsdel, del av helhet 

Komponera - Sätta samman fler olika ljud till en helhet 

Materialitet - Ting som besitter egenskaper 

Mikrokontroller - Liten programmerbar dator 

Normalisering - Stigmatisering/avdramatisering 

Osynlig process - Det finns en källa och ett utfall/resultat, vad som händer emellan förbiser 

våra sinnen 

Paradoxalt - Motsägelsefullt 

Perception - Uppfattningsförmåga 

Prototyp - Modell/mall 

Sekvens - Avsnitt/period 

Selektiv - Partiskt/Särskiljande 

Sensoriskt - Något vi kan uppfatta med våra sinnen 

Sonifiering - Omvandla information till ljud 

Sonisk - Ljudlig 

Subliminalt - Undermedveten påverkan 

Takt - Tidsenhet inom musik  

Verbalt register - Mellan vilka frekvenser vi med våran kropp kan skapa ljud  
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Överstimulans - Mättnad av intryck 
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Teknisk Bilaga 

 

 Arduino 1.8.2, Arduino. Programmeringsmjukvara dedikerat till mikrokontroller. Vi 

använde detta till att programmera vår prototyp; ”inspelningsapparat”. 

 Pickup-mikrofon från elgitarr. Användes till att skapa magnetfältsinspelaren. 

 Pro Tools 12, Avid. End ”Digital Audio Workstation” (DAW) för skapandet av 

ljudprojekt och redigering av ljudfiler. Användes till skapandet av ljudinstallationen. 

 Teensy 3.2 med Audio Adapter Board, PJRC. Programmerbar mikrokontroller med ett 

”audio board” för lättare skapande av ljudrelaterade projekt. Användes som 

huvudkomponent i skapandet av vår prototyp; ”inspelningsapparat”. 

 Zoom H4n, Zoom. Handhållen ljudinspelare med intern mikrofon och uttag för 

användandet av extern mikrofon. Användes till diverse ljudinspelningar och skapandet 

av vår magnetfältsinspelare. 


