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Abstract 

We approach media technology through the understanding of an assemblage; that media–

technology cannot exist without one another. Consequently, media-technology are created 

through the interactions between and co-evolution of the terms that create the field. An 

assemblage is a communication, an ongoing process – never static always productive. The 

starting point and method are thus to enter into partnerships, based on assemblages, with and 

through media technology practice - in order to be in the middle, in the connection, in the nexus. 

The first partnership we use is in our title: TRANS-MISSION. Trans stands for the excess, the 

open, the uncertain, while mission is the direction, the demarcation, and the assignment. We do 

not depend on what a medium is or represents but what a medium does and produces. Our 

research aims to challenge dualistic approaches to media technology, such as form and content, 

designer and product, theory and practice. We question anthropocentric approaches to 

technology and materials, as well as the tendency to view the medium as a static transfer 

process. The study is based on Gilles Deleuze and Félix Guattari's philosophy and conceptual 

apparatus, mainly derived from their seminal work, A Thousand Plateaus (1980); a work that 

strives to create an ontology that does not assume a transcendent worldview, but a world in 

constant becoming through connections and flows. Relations are in focus, rather than points, 

identities or stops. 

 

Keywords: Assemblage, partnership, media technology, becoming, practice, the virtual, the 

actual, trans-mission  
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Abstrakt 

Vi möter medietekniken genom förståelsen av en assemblage; att medie/a – teknik inte existerar 

utan relationen som binder dem samman. Medieteknik skapas på så sätt genom interaktioner 

och samverkan mellan de termer som utgör området och syftar alltid på en praktik. En 

assemblage är en kommunikation, en pågående process – aldrig statisk, alltid produktiv. 

Utgångspunkten och metoden blir således att ingå partnerskap, utifrån assemblages, med och 

genom den medietekniska praktiken – i syfte att befinna oss i mitten, i kopplingen, i mötet. Det 

första partnerskapet vi utgår ifrån är den i vår rubrik: TRANS–MISSION. Trans- står för det 

överskridande, det öppna, det osäkra medan mission- står för riktningen, avgränsningen, 

uppdraget. Vi utgår inte från vad ett medium är eller representerar utan vad ett medium gör och 

producerar. Vår undersökning syftar till att utmana dualistiska synsätt på medieteknik, såsom 

form och innehåll, designer och produkt, teori och praktik. Vi ifrågasätter antropocentriska 

förhållningssätt till teknik och material, samt tendensen att se mediet som en statisk 

överföringsprocess. Undersökningen tar sin utgångspunkt i Gilles Deleuzes och Félix Guattaris 

filosofi och begreppsapparat främst från det omfattande verket, Tusen Platåer (1980). Ett arbete 

i syfte att skapa en ontologi som inte utgår från en transcendental världsbild, utan istället en 

värld i konstant tillblivelse genom kopplingar och flöden. I fokus står relationerna snarare än 

punkter, identiteter eller hållplatser. 

 

Keywords: Assemblage, partnerskap, medieteknik, tillblivelse, praktik, det virtuella, det 

aktuella, trans-mission 
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Partnerskap genom Assemblages 

 

Vi möter medietekniken genom förståelsen av en assemblage; att medie/a – teknik inte existerar 

utan relationen som binder dem samman. Medieteknik skapas på så sätt genom interaktioner 

och samverkan mellan de termer som utgör området och syftar alltid på en praktik. På samma 

sätt verkar en assemblage: en mångfald bestående av heterogena delar, materiella och icke-

materiella, som definieras genom interaktionerna mellan dess delar. Mångfalden skall ses som 

en helhet och syftar på en process och inte en produkt. Om interaktionerna upphör, upphör 

helheten att verka. Mångfalden skapas och omskapas i ett konstant flöde; ingen koppling är 

statisk eller oföränderlig. En assemblage är en kommunikation; alltid pågående – aldrig statisk, 

alltid en process – aldrig en produkt och uppstår genom yttre relationer vid sidan av dess delar. 

Utgångspunkten och metoden blir således att ingå partnerskap, utifrån assemblages, med och 

genom den medietekniska praktiken – i syfte att befinna oss i mitten, i kopplingen, i mötet. Det 

första partnerskapet vi utgår ifrån är den i vår rubrik: TRANS–MISSION. Trans- står för det 

överskridande, det öppna, det osäkra medan mission- står för riktningen, avgränsningen, 

uppdraget. Tillsammans utgör TRANS-MISSION en helhet likt en assemblage: en maskin-lik, 

produktiv apparat. Relationen mellan, (bindestrecket), beskriver vår förståelse av ett medium 

per definition. Vi utgår inte från vad ett medium är eller representerar utan vad ett medium gör 

och producerar. Denna utgångspunkt syftar till att belysa den problematik vi ser, befäst i 

språkets begränsning, att ett medium inte bör betraktas som ett substantiv utan enbart utifrån 

verbets förmåga. Vi ser medium som något som upprättar partnerskap genom flöden och 

interaktioner, likt assemblages och dessa processer kan vara mer eller mindre styrda. Vår 

viktigaste utgångspunkt är att en relation aldrig kan uppstå utifrån ett vakuum, i isolation från 

världen, ytterst är allt i partnerskap i ett pågående partnerskapande. 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

BAKGRUND – Den stora linsen 
 
Vi har valt att i detta avsnitt utgå från en stor lins i syfte att lägga en grund för läsaren att stå 

på. Perspektiven som behandlas är omfattande och målar upp olika sätt att se på världen. Vår 

ambition är att betona hur olika synsätt skapar olika verkligheter och hur dessa perspektiv blir 

avgörande för hur vi som medietekniker agerar i vår praktik. Vi utgår från en värld i konstant 

tillblivelse genom kopplingar och flöden som driver processer i en serie händelser; inte av linjär 

karaktär eller avskilda från varandra utan genom en dynamisk struktur i konstant förvandling. 

I fokus står relationerna snarare än punkter, identiteter eller hållplatser. Om vår syn på världen 

däremot utgår från varaktigheter, som existerar genom en innersta natur, går vi med på en syn 

på världen som transcendental. Vilket innebär att det finns en fast och statisk värld som sedan 

struktureras och ordnas genom skillnaden mellan fasta termer, såsom föremål och subjekt. Allt 

som skapas utifrån en sådan världsbild blir således representationer av den statiska, 

transcendentala världen som ligger utanför livet självt. Här existerar absoluta sanningar och 

skapar på så sätt relationen; originalet kontra kopian och denna spänning (skillnad) utgör själva 

grunden i varje argument. Här mäts ting gentemot varandras sanningsenlighet med målet att 

komma så nära den absoluta sanningen, den perfekta avbilden av den transcendentala världen. 

Mätbarheten ges en dominerande position och genomsyrar tankar och handlingar på alla plan. 

Mätbarheten, den kvantitativa egenskapen, överordnas därigenom den kvalitativa. Synen på 

skillnad utifrån en sådan världsbild är alltid negativ genom att den utgår från negationen mellan 

två fasta punkter, skillnaden uppstår mellan ”den ena” och ”den andra”. Synen på skillnad som 

negativ är en utgångspunkt för den transcendentala världsbilden och är starkt sammankopplad 

med en dualism som utgörs av dikotomier. Dikotomier är motsatsförhållanden och ett 

dualistiskt synsätt gör dessa definitiva för hur vi skall se och förstå världen, såsom: 

original/kopia, teori/praktik, kropp/sinne, digital/analog, virtuell/aktuell etc. Motsatser som i 

sin tur skapar hierarkier genom att överordnas liksom underordnas varandra. Som en motkraft 

till den transcendentala världsbilden är vår utgångspunkt att dessa ”motsatser” istället existerar 

genom och på grund av förhållandet som binder dem samman, genom relationen som upprättas. 

Vårt uppdrag är att argumentera för en världsbild bortom dikotomier och motsatsförhållanden 

och börja se till relationer och flöden som driver processer.  

Vi kan inte längre angripa världen genom att se och tänka på den utifrån fasta termer. Vi menar 

att allt existerar på grund av sina kopplingar och på så sätt ges kopplingarna företräde noderna. 

I en sådan värld kan vi istället med fördel tänka utifrån helheter. Vi kan tänka utifrån nätverk 

som kopplar till andra nätverk eller ytterst utifrån processer. Tydligast i dessa exempel blir 
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rörelsen, att noder såsom identiteter, föremål och territorium skapas genom sina kopplingar, i 

en pågående och produktiv process. Det är en uppmaning att utgå från hur saker och ting blir 

och fungerar liksom vad saker och ting gör och producerar, istället för att tänka och utgå från 

vad saker och ting är eller representerar. Detta är förutsättningen för att angripa världens 

konstanta tillblivelse. Tillblivelsen kan ses som kontinuerlig skillnad, som skillnads- och 

blivandehändelser där ingen händelse är den andra lik. På så sätt blir skillnad något produktivt 

och positivt något som kan likställas med det vi kallar liv, ett liv av skilda och oändliga 

variationer eller avvikelser. ”De ”atomer” eller minsta enheter som utgör livet är inte föremål, 

utan skillnadshändelser” (Colebrook 2002, sid. 51). 

 

FRÅGESTÄLLNING 

Vi utgår från hur medieteknik aktualiseras genom partnerskap, hur kan dessa 

samverkansprocesser se ut? Hur kan vi skapa skillnad genom att angripa den medietekniska 

praktiken genom assemblages i kontrast till ett dualistiskt förhållningssätt? Vad innebär det att 

möta materialet halvvägs? 

 

SYFTE 

Vår undersökning syftar till att utmana dualistiska synsätt på medieteknik, såsom form och 

innehåll, designer och produkt, teori och praktik. Vi ifrågasätter antropocentriska 

förhållningssätt till teknik och material, samt tendensen att se mediet som en statisk 

överföringsprocess. Vi argumenterar för att ingenting existerar helt och fullt i sig självt, utan 

genom kopplingar och relationer. Vi möter medietekniken genom förståelsen av en assemblage, 

i syfte att belysa den dynamiska processen av konstruktion och rekonstruktion som utgör den 

medietekniska praktiken. Medieteknik innebär ett partnerskap i ett konstant partnerskapande – 

att möta teori och praktik halvvägs. Vi undersöker samverkansprocesser genom installation som 

gestaltningsform i syfte att befinna oss i mitten – inuti experimentet, prövningen och 

undersökningen. Genom att använda installation som grepp ifrågasätter vi statiska 

förhållningssätt till verk och betraktare. Istället bjuder vi in betraktaren att bli en del av verket. 

Syftet med gestaltningen är inte att undersöka vad medieteknik är eller representerar utan vad 

medieteknik gör och producerar. 

 

“Connect. Conjugate. Continue…”  

(Deleuze och Guattari 1987, sid. 161) 
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Två författare 

 

Att skriva tillsammans. Ytterst är vi alla flera författare. Det är i alla fall det Deleuze och 

Guattari menar i sitt första kapitel i Tusen platåer. Även en ensam röst består av flera röster då 

ingen människa är en ö. Partnerskapet är vår utgångspunkt, därför känns det extra viktigt att 

ägna några rader åt det partnerskap som utgör denna text. Vad uppstår i mötet med en annan 

författare? Var uppstår texten? Onekligen har vi verkat genom en assemblage och de produktiva 

förmågorna tjänat oss så länge vi varit i relation. Kanske beskrivs vårt partnerskap bäst genom 

en konversation, ett pågående förhandlande utifrån ett dynamiskt mellanrum. Texten är befäst 

i vår gemensamma resa, i en unik situation, förkroppsligad genom våra erfarenheter och 

förlängningar. Det vi upplevt tillsammans fast på olika sätt, såsom motstånd och medvind, i 

diskussion och argumentation, skapar en text av repetition och skillnad. En spänning som bäst 

beskrivs som jazzmusik, där det är variationen som skapar melodin. Således har vår strävan 

aldrig varit att bli en sömlös helhet utan en pulserande mångfald som tillsammans blir mer än 

delarna i sig själv. 
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TIDIGARE & AKTUELL FORSKNING 
Inledning 

 

Vi inleder detta kapitel genom att presentera den filosofi vår undersökning är grundad i. Våra 

nyckelgestalter är Gilles Deleuze (1925-1995) och Félix Guattari (1930-1992), som 

tillsammans skapade några av vårt decenniers mest omdebatterade och uppskattade filosofiska 

verk. Denna filosofi består av många innovativa tankesätt och koncept som främst syftar till att 

utmana och ifrågasätta västerländskt traditionellt tänkande om världen som transcendental 

(Colebrook 2002, sid. 2). 

Deleuze och Guattari ville skapa förutsättningar för ett tänkande som inte passivt återger eller 

representerar en redan given värld, utan ett tänkande som utökar och förvandlar världen – som 

producerar verkligheten. Deleuze och Guattaris verk utgör grunden för en ontologi som 

förespråkar en värld av konstant metamorfos och processer, som inkluderar allt ifrån konst, 

vetenskap och politik – och beskriver livet och verkligheten per definition. Deras ontologi utgår 

från förståelsen av världen som en rhizom, vilket betyder att allt består av kopplingar och 

relationer – där vilken punkt som helst kan vara/bli sammankopplad med vilken annan punkt 

som helst (Deleuze och Guattari 1980/2015, sid. 22). Att tänka processer istället för redan givna 

svar och representationer är något som är genomgående i Deleuzes och Guattaris ontologi, vars 

begrepp heller aldrig bör ses som givna svar. Farligheterna med representation, menar de, är att 

det förknippas med objektiva sanningar och därmed en transcendental världsbild. För att 

undvika detta krävs en kreativ användning av språket – att kontinuerligt uppfinna ord och hitta 

nya sätt att beskriva idéer. En filosofi som bejakar en värld av konstant rörelse måste alltså i sig 

själv vara rörlig. Varje begrepp är i sig en händelse – en process, som kan utgöra en början eller 

en förbindelse med något annat. Av denna anledning har Deleuzes och Guattaris verk något av 

en cirkulär karaktär. Begreppen existerar i relation till varandra, invecklade och utvecklade i en 

enda rhizomatisk mångfald. 
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ASSEMBLAGE 

 

I det här avsnittet presenterar vi begreppet assemblage som är vårt huvudsakliga begrepp i 

undersökningen. Vi ger en grundlig introduktion av begreppets lite olika beskrivningar, något 

som dess upphovsmän skapat avsiktligt. Vi använder begreppet ur ett medietekniskt perspektiv 

och kopplar det till vår praktik och gestaltningsarbete. Assemblage är ett begrepp/koncept 

hämtat från Deleuze och Guattaris begreppsapparat främst från verket Tusen Platåer 

(1980/2015). Andra viktiga bidrag till den här texten är Assemblage Theory (2016) av Manuel 

DeLanda och Media After Deleuze (2016) av Tan Harper och David Savat. 

 

Helheten 

En assemblage kan enklast beskrivas som en helhet bestående av materiella och icke-materiella 

delar, som genom interaktioner mellan dess delar, skapar emergenta egenskaper som inte går 

att reduceras till varje enskild del. Helheten skall inte ses som en totalitet där delarna sömlöst 

sammanfogas utan förmåga att bryta sig loss. Helheten definieras istället genom interaktionerna 

mellan dess delar och om interaktionerna upphör, upphör även helheten att fungera. Varje del 

har förmåga att koppla ihop sig och bryta sig loss, på olika sätt och kan därför ingå i flera 

helheter samtidigt. Dock kan inte vilka delar som helst bilda en helhet tillsammans. Detta skulle 

enbart peka på en samling termer utan förmåga till emergenta egenskaper (Delanda 2016, sid. 

9-10). Emergenta egenskaper kan enklast förklaras genom en matematisk figuration, 1+1=3, 

effekten (3) uppstår enbart genom att 1+1 samverkar/interagerar. Detta är självklart en alldeles 

förenklad, reducerad beskrivning av ett begrepp som bara genom språkets begränsning förlorar 

en del av sin förmåga.  

 

Den första utmaningen i att introducera begreppet assemblage börjar i översättningen mellan 

olika språk. Assemblage är ett begrepp Deleuze och Guattari använder i sin bok Tusen Platåer 

(1980) och den ursprungliga termen på franska är, agencement, som pekar på själva handlingen 

i att sätta samman delar till en helhet. Det engelska ordet assemblage, innehåller bara en del av 

ordet agencement och beskriver enbart en helhet av en sammansättning delar. Alltså är det lätt 

att missuppfatta, genom att dra slutsatsen, att en assemblage är en produkt och inte en process 

(DeLanda 2016, sid. 1). Detta är kanske den viktigaste delen i att förstå Deleuze och Guattaris 

begrepp, en assemblage syftar på en process och inte en produkt. Ändå har vi medvetet valt att 

använda det engelska ordet assemblage, framför svenska översättningar såsom sammansättning 

eller anordning i denna undersökning. Även Deleuze och Guattari använder sig av olika termer 
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och exempel för att beskriva begreppets innebörd i olika kontexter. Ett medvetet val då en viktig 

del i deras gemensamma arbete och egna experiment låg i att inte eftersträva konsensus, ett 

argument som förstärks genom hela boken. De såg allmänna meningar, sanningar, 

generaliseringar etc. som det största hotet genom att begränsa skillnad och på så sätt skapa 

homogeniserade strukturer som reducerar livets förmåga att utökas och förvandlas (Harper & 

Savat, 2016, sid. 2-3).  

 

Vidare blir begreppet mer komplext genom Guattaris utökade benämning av en assemblage 

som en multiplicitet. Helheten utgörs alltså av en mångfald av heterogena delar och skall inte 

ses som en homogen totalitet. Här görs en tydlig avgränsning genom att sätta relationerna i 

fokus. Om relationen definierar delarnas ursprungliga identiteter tenderar helheten att skapa en 

homogen totalitet som inte upprättar en process. Ett exempel på en sådan relation kan vara den 

mellan en förälder och ett barn. Relationen definierar identiteterna förälder, barn och dessa 

identiteter kan inte uppstå utanför deras gemensamma relation. Sådana relationer syftar på en 

inneboende relation. Till skillnad från yttre relationer, relationer som inte bekräftar delarnas 

identiteter utan vad de skapar tillsammans. “…if a relation constitutes the very identity of what 

it relates it cannot respect the heterogeneity of the components but rather it tends to fuse them 

into a homogeneous whole” (DeLanda 2016, sid. 2). Det är alltså avgörande att förstå den 

heterogena aspekten av en assemblage. 

 

Mediet som en assemblage 

Efter att ha sketchat ut konturerna av vad som utgör en assemblage, kvarstår den viktigaste 

frågan för den här texten; på vilket sätt blir det värdefullt att tänka kring och använda sig av 

assemblages, både som koncept och metod, i den medietekniska praktiken? För att undersöka 

frågan, har vi ställt oss ytterligare frågor kring grundtermerna inom medieteknik, nämligen 

media och medium, i relation till teknik och praktik. Hur används och praktiseras media? Ordets 

användning varierar och kan syfta till både dess singular och plural form (Maras 2000, refererad 

i Harper och Savat 2016, sid 15). En vanlig uppfattning är att media refererar till något som är 

i mitten och fungerar som någon slags punkt, lager eller substans som sammankopplar och 

behandlar eller kan fungera som någon slags miljö (Harper och Savat 2016, sid. 15). I den här 

kontexten blir det oundvikligt att inte nämna Marshall McLuhan (1911–1980), upphovsmannen 

till det kända uttalandet ”the medium is the message”, ett uttalande som ursprungligen var 

skrivet ”the medium is the massage”. För Deleuze var McLuhan en viktig aktör inom 

mediefältet och han använde sig av McLuhans idéer genom att utöka dem och skapa nya 
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konceptuella assemblages. Media utgör alltså en komplex relation mellan innehåll och form 

eller McLuhans message/massage. 

 

Nästa steg i förståelsen av en assemblage är att den fungerar som en maskin och även 

tillsammans med en begärsmaskin. Begreppet maskin kan enkelt uttryckt stå för motorn i 

processen liksom begär kan stå för flödet eller bränslet, som produktivt driver processen. ”A 

machine is never simply technical. Quite the contrary, it is technical only as a social machine” 

(Deleuze och Guattari 1986, sid. 81, refererad i Harper och Savat 2016, sid. 18). Den sociala 

aspekten är också avgörande för att en assemblage skall kunna uppfattas. Detta pekar på att 

maskinen i sig inte blir intressant som fenomen förrän sociala relationer upprättas och en 

interaktion skapats. Den tekniska maskinen eller teknologi, utgör enbart en del i den sociala 

assemblage som den förutsätter (Harper och Savat 2016, sid. 18). 

 

The principle behind all technology is to demonstrate that a technical element 

remains abstract, entirely undetermined, as long as one does not relate it to an 

assemblage it presupposes. It is the machine that is primary in relation to the 

technical element: not the technical machine, itself a collection of elements, but 

the social or collective machine, the machinic assemblage the determines what is 

a technical element at a given moment, what is at usage, extension, 

comprehension, etc. (Deleuze and Guattari 1987, sid. 397-8, refererad i Harper 

och Savat 2017, sid. 18). 

 

En maskin skall inte ses som en metafor för en assemblage, snarare skall en assemblage förstås 

som maskin-lik eller ”maskinisk”, egenskaperna av en maskin sett som en motor. Varje 

assemblage är således en process, en pågående produktion; en pågående konstruktion av 

relationer och det är dessa relationer som utgör en assemblage (Harper och Savat 2017, sid. 22). 

Vi kan tänka oss assemblages i stor och liten skala allt ifrån sociala maskiner såsom samhällen 

till assemblages som utgörs av en person som cyklar eller skriver på sin laptop. Partnerskapet 

som skapar en assemblage består av heterogena delar, både materiella och icke materiella, 

alltifrån, natur, teknik, molekyler, språk, kamera, böcker, moral, kunskapssyn, medietekniker, 

mobiltelefon, erfarenhet, bilar etc. En assemblage är en mångfald på det sättet att den inte utgår 

från traditionella objekt- och subjektrelationer utan kopplingarna är i konstant konstruktion och 

rekonstruktion. 
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BECOMING 

Detta avsnitt behandlar främst begreppen blivande och skillnad, som tillsammans utgör 

hörnstenarna i Deleuzes och Guattaris ontologi. Avsnittet är baserat på verket Tusen Platåer 

(1980) av Gilles Deleuze och Félix Guattari. Ett annat viktigt verk som hjälp till vår förståelse 

av dessa begrepp är Gilles Deleuze – En introduktion (2010) av Claire Colebrook. 

 

Bli är ett verb med en helt egen fasthet; det låter sig inte reduceras till och det 

leder oss inte till ”framträda”, ”vara”, ”jämställa” eller ”producera” (Deleuze och 

Guattari 1980/2015, sid 360). 

 

Från mitten – genom mitten 

Genom att se på världen som en rhizom av assemblages innebär det att världen aldrig endast är, 

utan hela tiden blir. Vi kan inte tänka att helheter som liv/identiteter/kroppar föregår 

förbindelserna, utan det är genom förbindelserna som helheter kan skapas. Människan, till 

exempel, är alltså endast ett resultat av en serie assemblages och sammansättningar (genetiska, 

sociala, historiska etc.). Detta innebär att liv inte består av en grund eller en botten – någon 

overksam materia eller substans som sedan behöver ges mening eller form – liv är ett dynamiskt 

och öppet blivande. (Colebrook 2010, sid xxvii) 

 

Problemet är, menar Deleuze, att blivande har tänkts som tillblivelsen av någon given substans, 

agent eller något givet subjekt. Att allt börjar med ett varande, det som är, som sedan genomgår 

ett tillblivande eller rörelse. Vi strukturerar och ordnar världen på detta vis – efter fasta och 

redan befintliga termer och jämför dem efter vad de är eller inte är. Vi orienterar oss i världen 

efter strukturer av förnimbara skillnader. Vi skapar förnimbara skillnader genom att organisera 

ting, substanser, händelser etc. Detta är ett resultat av att människan inte har kapacitet att 

förnimma alla de oändliga skillnadshändelser som livet består av. Att vi till exempel upplever 

skillnaden mellan rött och blått beror på att vi inte kan uppfatta skillnaden mellan varje 

ljusvibration (Colebrook 2002/2015 sid. 50).  Den förnimbara skillnaden blir i denna 

bemärkelse negativ, men för att verkligen kunna tänka och möta livet behöver vi sluta betrakta 

det utifrån fasta och orörliga termer. Problemet här ligger även i vårt språk. Istället för att fästa 

alla verb vid substantiv och att grunda alla handlingar och händelser i prepositioner, bör vi 

istället röra oss bort mot infinitiv. Infinitivet ”att bli” beskriver själva handlingen i sig och gör 

ingen skillnad på vad någonting är och vad någonting gör (Colebrook 2010, sid 56). Deleuze 

menar att skillnad i sig själv i grund och botten är något positivt och affirmativt. Varje levande 
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varelse existerar i ett tillstånd av ständig differentiering, i konstruktionen och rekonstruktionen. 

Detta är principen för blivandets egen verklighet. Det handlar inte om att imitera eller identifiera 

eftersom ingenting då skulle kunna utvecklas – blivandet behöver och består av skillnad.  

 

Blivandet producerar ingenting genom släktskap; allt släktskap är imaginärt. 

Blivandet tillhör alltid en annan ordning är släktskapet. Det är allians. Om 

evolutionen innehåller verkliga blivanden så är de genom symbiosens väldiga 

domän som helt andra skalor och herravälden, utan något möjligt släktskap, sätts 

i rörelse (Deleuze och Guattari 1980/2015, sid 359). 

 

Tillblivelsen är ett rörligt kontinuum. Därför finns det heller ingen början eller slut, utan 

blivandet är enbart och alltid ”i mitten” (Harper och Savat 2017, sid 32).  

  

Between things does not designate a localisable relation going from one thing to 

the other and back again, but a perpendicular direction, a transversal movement 

that sweeps one and the other way, a stream without beginning or end that 

undermines its banks and picks up speed in the middle (Deleuze och Guattari 

1987, sid 25). 

 

Detta mitten/mellan syftar till en intervenerande process som bearbetar och masserar 

verkligheten. Genom denna förståelse kan vi skapa kopplingar till ett medium, som i sig är 

kopplande. Ordet medium (i vilken språkform och vilka kontexter det än används) syftar till ett 

”mellanrum” eller en slags tröskel, passage eller kanal – med uppdrag att överföra eller 

transmittera. Men eftersom ingenting kan existera ur ett vakuum, i isolation från omvärlden, 

kan mediet aldrig endast vara en avskild överföringsprocess, utan verkar alltid i en assemblage. 
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DEN VIRTUELLA OCH DEN AKTUELLA VERKLIGHETEN 

Detta avsnitt behandlar begreppen det virtuella och det aktuella som beskriver verkligheten som 

en topologisk struktur. Begreppen utgör en central del i Deleuzes ontologi och förståelsen för 

hur dessa verkar tillsammans är avgörande för hur vi arbetat med vår undersökning. Här har vi 

främst använt oss av Claire Colebrook och Manuel DeLanda för att lättare förstå begreppen. 

 

Tid, veck och potentialer 

Den aktuella verkligheten kan enkelt uttryckt beskrivas som det nuvarande tillståndet hos olika 

entiteter, alltifrån kroppar till samhällen som har distinkta former. Den virtuella verkligheten å 

andra sidan kan beskrivas som en totalitet av det som är, det som har varit och det som kommer 

att vara. Det är en öppen helhet, aldrig bestämd förrän något har aktualiserats. Våra tankar och 

känslor existerar i en konkret relation mellan dessa; mellan en dåtid som har aktualiserats och 

de virtuella potentialerna för en framtid (Colebrook 2010, sid 18). Den virtuella och den aktuella 

verkligheten kan förklaras ur många olika infallsvinklar, där tre av dem är speciellt viktiga för 

vår undersökning och för tänkandet kring medieteknik. 

 

Den första infallsvinkeln har att göra med uppfattningen av tid, och att se tiden som något icke-

linjärt. Uppfattningen om att tid består av punkter, av olika ”nu” som kommer efter varandra i 

en tidslinje, är en illusion. Uppfattandet av tid bör istället ses som ett kontinuerligt flöde, inte 

som ett flöde från a till b, utan som ett dubbelt frambringande av dåtid och nutid genom 

erfarenheter, känslor och tankar (Harper och Savat 2017, sid 32). Detta kallar Deleuze för 

duration, och syftar alltså till tidens varaktighet. När vi förnimmer en bild eller läser en mening 

till exempel kommer vi att reagera på olika sätt i relation till vad som har varit, de nuvarande 

omständigheterna och vad som kan komma att hända. Bilden eller meningen vi förnimmer 

verkar alltså i våra sinnen som ett dubbelt frambringande av det aktuella och det virtuella. 

 

Any actual present passes only because all presents are constituted both as present 

and as past. In all past presents the entire past is conserved in itself, and this 

includes the past that has never been present (the virtual) (Parr 2010, sid 300). 

 

Den andra infallsvinkeln behandlar kritiken mot att se världen som en hierarkisk dikotomi. Att 

se verkligheten som uppdelad i en verklig värld ”utanför”, och ett imaginärt sinne ”innanför” – 

alltså en tudelad verklighet där ens tankar och sinne sätts i kontrast till världen en befinner sig 

i. Denna hierarki medför illusionen av att världen är den sanna verkligheten och att sinnet 
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representerar denna virtuellt. Som om det existerar en värld i sig själv som vi försöker avbilda 

och representera med hjälp av medier, metaforer och skildringar. Som om det virtuella är 

underordnat det aktuella. Deleuze och Guattari menar dock att det inte finns någon hierarki eller 

skillnad mellan dessa – mellan insida och utsida eller subjekt och objekt. De menar att det 

virtuella och det aktuella är likställda med varandra, att tänkandet om världen också är 

skapandet av världen. Deleuze och Guattari liknar verkligheten vid ett veckat plan, som en 

topologisk struktur. Att det virtuella och det aktuella finns inuti varandra i en oändligt ”veckad” 

verklighet, där veckan är skapandet av distinktioner mellan ”insida” och ”utsida”, varje gång 

en relation upprättas och vi förnimmer något. Att förnimma är heller inte priviligierat 

människan, utan återfinns överallt i naturen, hos djur, växter, stenar och maskiner.  En molekyl 

till exempel blir till och förändras genom förnimmelser av sin omgivning, alltså resultatet av 

ett visst veck, samt dess virtuella potentialer (Colebrook 2010, sid 80). 

 

Topology may be defined as the study of the spatial properties of an object that 

remain invariant under homeomorphic deformations, which is to say, broadly, 

actions of stretching, squeezing, or folding. [It is] not concerned with exact 

measurement, which is the domain of geometry [...] but rather with spatial 

relations, such as continuity, neighborhood, insideness and outsideness, 

disjunction and connection [...]. Because topology is concerned with what remains 

invariant as a result of transformation, it may be thought of as geometry plus time, 

geometry given body by motion (Levi R. Bryant 2011, sid 91). 

 

Detta för oss in på den tredje aspekten ur vilken man kan förstå det virtuella och det aktuella, 

nämligen genom de virtuella potentialerna som kraften för blivandet. Det finns en sorts struktur 

för dessa potentialer, en kraft till vissa blivanden som betyder att inte vad som helst kan 

aktualiseras. De virtuella potentialerna i varje situation är många, men inte oändliga. DNA är 

till exempel en virtuell kraft; våra gener innehåller potentialer för blivanden som ännu inte 

aktualiserats, som kan anta flera olika former beroende på vad de kommer i kontakt med 

(Colebrook 2010, sid 79). 

 

För att utveckla detta tankesätt ytterligare tar vi exemplet på hur vi kan tänka kring färger och 

hur färger upplevs. Upplevelsen av en blå kaffekopp kan variera mellan många olika faktorer; 

vem och vad det är som förnimmer, hur det förnims (tid, rum och rörelse) etc. Faktum är att 

koppen egentligen varierar i en mängd olika färger och nyanser från mörka till klara, beroende 
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på koppens interaktion med bland annat olika ljusfotoner. Det är därför felaktigt att påstå att 

koppen är blå, eller att koppen består av färgen blå. Mer korrekt vore att påstå att koppen 

”blåar”, eller snarare; att koppen har den virtuella potentialen att göra blå (Levi R. Bryant 2011, 

sid 90). Samma principer gäller för allting, varje akt av tänkande, förnimmelse, handling eller 

liv. Alla medier som fyller och utökar våra liv skapar nya potentialer för blivanden och 

utvecklar därmed världen. Att tänka kring verb istället för substantiv är alltså essentiellt för vår 

undersökning, eftersom verkligheten är en enda multiplicitet av processer, av interaktioner, av 

förnimmelser och blivanden. Det innebär att vi måste ta hänsyn till och respektera de virtuella 

potentialerna till varje blivande och möta dem halvvägs – i vecket. 

 

SAMMANFATTNING 

Vår undersökning utgår från Deleuzes och Guattaris ontologi och begreppsapparat – främst 

begreppen assemblage, becoming och det virtuella/aktuella. En assemblage består av 

heterogena delar som sammankopplas till en helhet genom dynamiska relationer. Dessa 

relationer kan ge helheten emergenta egenskaper, eftersom varje del i sammankopplandet blir 

mer än sig själv. Begreppet assemblage bör inte förstås som en produkt, utan syftar till en 

kontinuerlig process, precis som begreppet becoming också gör. Becoming, eller svenska 

blivande, behandlar livet som ett rörligt kontinuum – att allting aldrig är, utan hela tiden blir. 

Deleuze och Guattari menar att människans problem ligger i tänkandet om världen utifrån fasta 

termer och befintliga ting, som därmed utgör skillnad som något negativt och mätbart. Detta 

problem ligger även i vårt språk där till exempel alla verb fästs vid substantiv etc. Enligt 

Deleuze borde vi istället röra oss mot infinitiv, och att se skillnad som en affirmativ kraft för 

blivandet. Han beskriver verkligheten genom begreppen det virtuella och det aktuella, och 

liknar detta vid en topologisk struktur, som en oändligt veckad verklighet. Den aktuella 

verkligheten kan kort förklaras som det nuvarande tillståndet hos olika entiteter – alltifrån 

kroppar till samhällen som har distinkta former. Den virtuella verkligheten å andra sidan kan 

beskrivas som en totalitet av det som är, det som har varit och det som kommer att vara. Det är 

en öppen helhet som aldrig är bestämd förrän något har aktualiserats. Tre aspekter att förstå 

gällande dessa begrepp är uppfattningen av tid/duration som ett dubbelt frambringande, vecken 

som skapas genom förnimmelser, samt potentialerna för blivanden. 

 

Den gemensamma nämnaren för dessa tre avsnitt är för oss mediet och framför allt 

medietekniken. Vi menar att medietekniken per definition är en assemblage. Vi har använt oss 

av dessa tankar i vårt gestaltningsarbete för att möta materialet halvvägs, i mediet som den 
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tröskel som sammankopplar oss till en helhet. Vi har undersökt olika assemblages i vår 

skapandeprocess, samt arbetat med det virtuella potentialerna för olika blivanden. I följande 

kapitel låter vi vår förståelse kring begreppen fördjupas genom experiment och prövningar. 
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METOD – den stora linsen 

 

Ytterst är vår metod undersökning. Genom vår treåriga erfarenhet av medietekniska 

undersökningar, innefattande; experiment, prövning och utforskande, har vi med hjälp av vår 

utskissade begreppsapparat utvecklat en metod för och genom processen. Följaktligen kopplar 

vi ihop undersökning med assemblage. Vi ser undersökningen som en assemblage genom att 

den producerar och fungerar som en process. Därmed sagt är det en processernas metod. Och 

det är vår övertygelse att processen bär frukten, liksom banan skapar anhalten. Vår metod utgår 

från den grund vi lagt i tidigare och aktuell forskning hämtat från Deleuze och Guattaris 

begreppsapparat och ontologi. Som en förlängning på föregående avsnitt går vi i samtal med 

Manuel DeLanda, filosof, professor och deleuzekännare och fördjupar den förståelse av 

partnerskap och vikten av en sådan utgångspunkt i den medietekniska praktiken. Vår metod blir 

således en metod för och genom assemblages. Där utgångspunkten är att ingå partnerskap med 

vår praktik, att möta materialet halvvägs, bort från styrda tillämpningar och fasta metoder, där 

materialet/tekniken ofta ses som passiv i relation till praktikern.  

Vår relation till metoder bottnar i ett argument för den lokala aktionen; att metoder uppstår och 

blir värdefulla först i en kontext, situerad i en unik väv av kopplingar som inte bör förstoras upp 

och generaliseras på en större skala. Vår metod utgår därför alltid från ett 

undersökningsperspektiv och utgörs av prövningar, experiment och till viss del av 

improvisation. Nära dessa förhållningssätt ligger även leken. Vi ser vikten i att skapa tillåtande 

rum där improvisation och lek blir betydelsefulla komponenter genom experimenten som 

utförs. Det är ett sökande tillsammans med både mänskliga och icke-mänskliga aktörer, i en 

samverkansprocess. Medvetet håller vi undersökningen öppen och bjuder på så sätt in slumpen 

till vår situation, i syfte att utforska nya rum och utvinna nya kreativa möjligheter. Ett sådant 

förhållningssätt ligger nära, vad Deleuze och Guattari kallar, mindre vetenskap (minor science) 

och kännetecknas genom tillblivelse och heterogenitet. Det är ett välkomnande till det 

undvikande och opålitliga i varje situation, vi ser det instabila som ett utrymme för nya 

möjligheter. I syfte att angripa den medietekniska praktiken genom ett partnerskap krävs 

kunskap om materialen och tekniken som avses användas. En sådan kunskap utgår från en 

praktikers erfarenhet, det vi kan kalla färdigheter eller kompetens. 

I ett större perspektiv ser vi på kunskap på samma sätt, att kunskap uppstår i relation till en 

förkroppsligad erfarenhet. Erfarenhetskunskap föregår på så sätt vad Deleuze och Guattari 

kallar kunglig vetenskap, som genom sin innebörd även ligger nära Donna Haraways begrepp, 
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God’s-eye view; anspråk på kunskap utifrån en icke position (1988). Vi kan förklara begreppen 

genom följande exempel; forskaren agerar genom observationer på distans i avskildhet från sin 

situation (Jensen och Rödje, 2012). Haraway betonar istället vikten av vad hon kallar situerad 

kunskap (1988). ”Situerad kunskap kräver därför att kunskapsobjektet ses som en aktör och en 

agent i vad som inte ska beskrivas som en upptäckt utan som en konversation” (Gislén 2007, 

sid. 48). DeLanda gör avgränsningen mellan vad han kallar know that och know how. Know 

that går att koppla ihop med vad Deleuze kallar representationskunskap och utgår från 

lingvistisk kunskap befäst i språket, till skillnad från know how som utgår från erfarenhet och 

praktik. Deleuze menar att språket inte är källan till vår perception. Istället skapas språket 

genom praktiken och betonar att praktiken är äldre än språket (DeLanda, föreläsning 2011). 

Deleuze uppmanar till att angripa världen genom interventioner, att tänka utifrån infinitiv – 

händelser. Den medietekniska praktiken uppstår på så sätt genom en assemblage – en pågående 

konversation mellan mänskliga och icke mänskliga aktörer, befäst i en unik situation, genom 

praktiken. De olika medier som används kan ses som filter, som i sig själva utgör trösklar för 

nya processer; materialet veckas och böjs genom dessa filter och skapar på så sätt kopplingar, 

nya blivanden genom nya assemblages. 

 

[TRANS-MISSION]  

– metod för gestaltningsarbete, gestaltningsarbete som metod 

 

I detta avsnitt kommer grunden till vår gestaltning presenteras. Denna grund består av en egen 

designad modell/metod, unik för vår undersökning. Modellen/Metoden fungerar som en 

assemblage likt en maskin genom vilken vi behandlat våra begrepp, diskussioner och 

prövningar. Trots att modellen kan ses som en rigid och statisk form i motsats till vad vi 

argumenterar för skall den istället förstås som maskin-lik; som driver processer genom 

kopplingar och relationer – en produktiv modell. Modellen utgår från vår titel på arbetet, 

[TRANS-MISSION]. Nämnt tidigare skapas ordets innebörd av interaktionerna mellan ordets 

olika delar, som vi medvetet valt att dela in i en treenighet. Denna treenighet är återkommande 

för hur maskinen är designad. Maskinens tre delar kommer i nedanstående avsnitt att redovisas 

separat, genom att vi tar olika perspektiv på vår undersökning/process, men skall förstås 

tillsammans. 
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Vår egen assemblage, [TRANS-MISSION], aktualiseras genom interaktionerna mellan dess 

delar och skapar tillsammans emergenta egenskaper för varje process. De tre delarna; pause, 

play, stop, har sitt ursprung i den medietekniska kontexten och känns igen från olika typer av 

spelare, och skall förstås som knappar. Genom varje knapp, tar vi olika perspektiv på vår 

undersökning. Pause-knappen kopplar vi ihop med den virtuella sfären, vad vi kan kalla – ”the 

space of possibilities” (DeLanda, 2011). ”The virtual is something that is real but not actual” 

(DeLanda, 2011). Den virtuella sfären kan förstås som en dynamisk struktur; en öppen helhet, 

aldrig helt och hållet bestämd eller avslutad (Colebrook 2002, sid. 18). I pause-knappen lägger 

vi vad vi kallar ”det osäkra”, ”det överskridande”, det som är ovisst och obestämt i processen 

och är den delen som utgör TRANS i vår maskin. Play-knappen utgår från bindestrecket [-], 

relationen/kopplingen, mellan TRANS och MISSION. Play-knappen kopplar vi till mediet, som 

genom handling upprättar en rörelse ett flöde mellan maskinens delar. Vi menar att blivanden 

skapas genom relationer och kopplingar – från ett intermezzo. Mediet skall därför ses som 

skapandet av skillnad, genom att agera tröskel mellan två händelser. Play-knappen kopplar vi 

på så sätt ihop med becoming; handlingen, aktionen, verbet. Stop-knappen – utgör 

avgränsningen, riktningen, uppdraget i en undersökning och utgår från den aktuella 

verkligheten och kopplar till ordet MISSION i vår maskin. Genom stop-knappen tänker vi 

utifrån aktualiserandet av en undersökning att bli med en undersökning och att ge processen en 

gestalt. Utifrån stop-knappen tar vi perspektiv, aktualitet, identitet, territorium och kodat space. 

 

[PAUSE] 

Att se på skapandeprocessen utifrån pause-knappen handlar om att välkomna det som är ovisst 

och obestämt. Att låta oväntade moment och omständigheter, som kan uppstå i undersökningen 

få ta plats. Att tillåta undersökningen att förändras genom dessa och att anpassa sig efter flödet 

av blivande som dessa omständigheter förutsätter. Detta menar vi är ett osäkert resande, ett 

osäkert undersökande. Osäkerheten kräver mod och uthållighet – att våga befinna sig i det 

osäkra. Det är så vi upplever kreativitet, att ständigt utmana sig själv och hitta nya uttryckssätt 

och ny inspiration för skapandeprocessen. Pause-knappen innebär att vi inte kan förutspå hur 

undersökningens blivande kommer att se ut, förrän vi faktiskt börjar sålla och ordna de virtuella 

potentialerna efter en riktning. Alla dessa potentialer utgör en öppen helhet – ett dynamiskt 

flöde av möjligheter. Skapandeprocessen är aldrig given på förhand. Vi kan inte känna till 

framtiden i förväg eller veta vilka effekter som blir utav det som har varit. Skapandeprocesser 
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som utgår från paus-knappen är i sig själv förändring. Flödet av blivande är inte en allmän 

progressiv utveckling utan bejakar sin egen förmåga till kreativt blivande. 

 
[PLAY] 

”Meet matter halfway in the creation of form”  

(DeLanda, M, 2011) 

Ett medium är i sig ett ”mitten”/”mellan”, en anslutningsprocess, en interaktion mellan till 

exempel människor, teknik och material. Play-knappen har samma princip som ett ”och” eller 

ett bindestreck (något oavslutat, pågående), vilket betyder att den aldrig kan existera i isolation. 

Mediet bör därmed inte ses som en helhet eller ett substantiv som föregår förbindelserna och 

existerar i sig själv. Mediet är handlingen. Mediet är alltid ett verb som masserar, veckar och 

formar varje del i medietekniken utifrån de relationer och kopplingar som upprättas. Vi ställer 

oss frågan; Vad händer mellan? I vecket? I vecket som skapas mellan människa, teknik och 

material. I vecket som bildas mellan de virtuella potentialerna och det aktualiserade blivandet. 

Mediet är i sig kopplande, en tröskel som binder ihop olikartade delar till en assemblage och 

samtidigt omformar och förändrar delarna. Vår metod handlar om att utgå från den tröskeln, 

från bindestrecket, från play – mellan det virtuella och det aktuella, för att på så vis lära känna 

och möta materialen halvvägs. Vi menar att det är relationen mellan oss och materialen som är 

det väsentliga. Hur vi båda formar och omformar varandra inom olika assemblages. 

Vi har valt att arbeta med både analoga och digitala material eftersom vi menar att medieteknik 

består lika mycket av båda delar. Vi tänker inte medieteknik som en dikotomi där det är skillnad 

på till exempel människa/verktyg, medier/material eller analogt/digitalt, utan vi menar att dessa 

skapar varandra. Varje medium är potential till förändring och vid varje aktualiserad förändring 

har nya veck skapats. För att intressanta blivanden skall kunna skapas måste vi ta risker och 

våga föras med flödet av kreativitet. Att ingå partnerskap med medietekniken innebär att vi 

måste lära känna den, förstå den och utforska den. Att utgå från tröskeln – play-knappen – är i 

sig ett osäkert experiment eftersom du inte vet vad som kan bli på ”andra” sidan. 

”To have the wow-factor, you need the X-factor”  

(A. Ekdahl, personlig kommunikation, 4 maj 2017) 
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[STOP] 

En undersökning varierar mellan olika rytmer, tillstånd och flöden utan skarpa avgränsningar. 

Den är både nyckfull och förutsägbar. Det finns inga skarpa gränser mellan vad som är 

pågående och vad som är förbi, utan det märks först efteråt i reflektionen. Stop-knappen kan 

handla om tillfällen av ångest, av skrivkramp, av svackor – olika utmaningar och prövningar 

som i slutändan gör undersökningen starkare. Stop kan även innebära de stunder då någonting 

har aktualiserats, eller att någon ny förståelse skapats. Men detta behöver inte innebära att 

skapandeprocessen är färdig eller avslutad, ett aktualiserande kan även skapa möjligheter att 

gräva djupare. ”En undersökning leder ofta till en ny undersökning” (P, Ekdahl, personlig 

kommunikation, 2015). Olika processer kan vara olika strukturerade. Vår metod handlar om att 

möta materialet och medietekniken halvvägs. Detta betyder att vi varken dominerar eller 

underkastar oss vår praktik. En process utan uppdrag eller riktning innebär kaos. Totalt kaos 

förblir alltid kaos. Men att ta perspektivet genom stop-knappen möjliggörs en avgränsning. Det 

innebär att vi tänker på undersökningens aktualiserande – och därmed skapar vi även en struktur 

för hur undersökningen kan utformas. En strikt kodad process å andra sidan, processer som 

enbart utgår från stop-knappen, möjliggör inte heller något blivande. Här finns inget rum för 

kreativitet eller x-faktorer och därmed kan inga nya tankar eller idéer uppstå. Stop-knappen 

filtrerar/territoraliserar/avgränsar processen, ur vilket det är möjligt att sålla och ordna de 

virtuella potentialerna för ett intressant och kreativt blivande. Stop-knappen skapar identitet. 
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Det handlar om en förhandling mellan partnerskap. ”Territorialization simply means: How well 

defined the identity of an assemblage is. The borders are fuzzy, they blend and overlap” (M.  

DeLanda, 2011). 

ORIGAMI [∞] UNIVERSE  

- varje undersökning skapar sitt eget universum. 

 

Vi använder oss av evighetssymbolen [∞] och kopplar denna med begrepp som; duration, 

varaktighet och kontinuum. Processen i sig själv är pågående, interagerande och obruten så 

länge den drivs av ett flöde. Därför kan knapparna aldrig fungera isolerade från varandra. 

Ytterst är livet en enda process och de olika knapparna är ständigt aktiverade genom 

konversionen som sker mellan dem. På samma sätt finns det virtuella ständigt närvarande i det 

aktuella liksom det aktuella existerar genom det virtuella. Evighetssymbolen tillåter oss att 

tänka på processen av en undersökning som en assemblage, så länge som den verkar och lever 

genom flödet som driver den. Genom ett topologiskt tankesätt kan vi säga att en process per 

definition inte har en ingång eller utgång, utan är alltid i rörelse och utgår alltid från ett mitten. 

Genom att verka uthärdar processen och definieras genom duration. ”its present state is 

inseparable from previous state with which it is linked in continuous duration” (Harper och 

Savat 2016, sid 23). 

 

Origami, kommer från japanskans ori (vikning) och gami (papper). En vik-konst i papper som 

uteslutande skapar utifrån en helhet (pappersarket) genom en mer eller mindre avancerad vik-

följd (Origami, 2016). ”Livet är en uppsättning divergerande perceptioner som aktualiserar 

världar. Deleuze kallar denna möjlighet till skapandet av världar för ”vecket” (Colebrook 

2002/2010, sid 80). Ett veck uppstår mellan två händelser då en relation alltid utgår från minst 

två olika perspektiv. En överföring kan ses som en process av veck/veckande om vi tänker en 

överföring som en pågående konversation mellan det som ansluter, som kreativa svar och 

gensvar. Vecken uppstår genom förnimmelser, genom att förnimmelsen skapar en insida och 

en utsida, vecket uppstår mellan insida och utsida och vi kan tänka oss både mänskliga och icke 

mänskliga förnimmelser. Vi använder vecket som en del i vår metod, både genom vår 

gestaltning och som tankesätt. Dels hur vecket skapar och ”formar” gestaltningen men också 

för att tänka kring de veck som bildas i en process, mellan alla partnerskap. Vecket uppstår i ett 

glapp, genom en relation, utifrån intervallen. Vecket bildas genom att världen rör sig. 
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INSTALLATION SOM GREPP 

Här kommer vi introducera huvudgestaltningen för vår undersökning. Vi ser många kopplingar 

mellan vår gestaltningsform och vårt huvudbegrepp assemblage. Gestaltningen utgår från ett 

undersökande perspektiv och bjuder in besökaren att bli en del av verket. 

Vår gestaltning aktualiseras i en installation. Att jobba med installation som grepp är ett 

medvetet val och som vi ser ligger nära utgångspunkten i vår undersökning. Vi kopplar 

installationen med en assemblage, där besökaren blir en deltagande del i verkets helhet genom 

en interaktion med platsen. Installationen utgår från ett undersökande perspektiv där utgången 

inte är styrd. Momentet, att bygga upp en gestaltning, handlar om att jobba med en 

situation/plats kritiskt, att använda sig av rum och rymd på ett utforskande sätt. Våra tankar 

utgår från vår maskin, TRANS-MISSION, mediets blivande och har fungerat som ledord för 

oss i processen. Självklart grundar sig vår installation på många experiment och prövningar på 

vägen men även installationen i sig är ett experiment, en intervention, som verkar under en 

avgränsad tid. Genom vår installation ställer vi frågor om tid och rum, om potential och 

blivanden, om mellanakten i ett större sammanhang, i syfte att befinna sig i spiralen – genom 

mediets blivande. 

 

SAMMANFATTNING 

Vår maskin TRANS-MISSION är en figuration av våra tankar kring skapandeprocesser och 

undersökningens natur. Maskinen kan ses som en tribut till praktiken, ett välkomnande av 

experiment och lek som oftast innebär mer utmaning men också kreativitet. Maskinen skapades 

ur våra tankar kring den litteratur vi läst och består av ett antal knappar som kan ses som 

figurationer för de begrepp vi tagit upp i kapitlet för tidigare och aktuell forskning. Det är på 

grund av tankarna som utvecklats av denna maskin vi utformat vårt gestaltningsarbete i form 

av en installation. Den gestaltande praktiken kan vara mer eller mindre strukturerad eller 

kontrollerad, men vi menar att slumpen och x-faktorer spelar stor roll för kreativa blivanden. 

Följande kapitel ägnas åt att diskutera den medietekniska praktiken ur det vetenskapliga 

perspektivet. Vi ställer frågor som; Var befinner sig medieteknik i världen? Vem får vara 

kunskapare? Vad menas egentligen med teknisk höjd? Och vad innebär helhetstänkande för 

vetenskapen? 
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DISKUSSION 
 

Syftet med vår undersökning var att utmana dualistiska och antropocentriska förhållningssätt 

till medieteknik. I detta kapitel bjuder vi in forskare, teoretiker och tänkare som präglat oss 

under vår treåriga utbildning. Vi bjuder in till samtal och tar olika perspektiv på vår 

undersökning genom teknovetenskapliga linser. 

 

Kontexten 

Här vi vill ägna ett avsnitt åt att behandla posthumanismen, då många av de tänkare och forskare 

vi integrerat med under vår utbildning inkluderas under det posthumanistiska paraplyet. 

Prefixet post framför en teori är ett omstritt men använt grepp inom såväl teorier om det 

materiella och konkreta som det biologiska och teknikvetenskapliga. Post-humanismen innebär 

inte något avkapat utan snarare en materiell-semiotisk, icke-antropocentrisk 

utveckling/fortsättning av linjer inom det humanistiska tillblivandet. Ambitionen med 

posthumanismen är att möjliggöra annorlunda tolkningar och förståelser av materialitet, agens 

och ontologisk politik (Åsberg, Hultman och Lee (red) 2012, sid. 8). 

 

I ett posthumanistiskt perspektiv betraktas omvärlden som en serie mer eller mindre flytande 

mönster snarare än som en samling isolerade föremål – att ta gestalt i en biologisk kropp ses 

snarare som en historisk slump än som något oundvikligt för livet (P. Giger, personlig 

kommunikation, 15 maj 2017). Det posthumanistiska synsättet ifrågasätter medvetandet i dess 

traditionella västerländska betydelse av den mänskliga identitetens säte; det finns så mycket 

mer i att vara människa än att sortera, skapa bilder av och benämna vår omvärld – vår 

strukturerande och påtagligt förnimmande verklighet är bara en liten del av det stora miraklet 

Livet (Ingvarson 2003, sid. 22). Utgångspunkten vilar i ett ifrågasättande av en syn på världen 

som sätter människan i centrum, överordnad allt annat och en kritik mot humanismens illusion 

”… om en generisk människa, en abstraktion utan nationalitet, kön, sexuell orientering, ålder, 

eller handikapp” (Åsberg, Hultman och Lee (red), 2012, sid. 9). Många tänkare och forskare 

som klassas under det posthumanistiska paraplyet och som speciellt räknas till den ontologiska 

vändningen, har fördjupat och förändrat våra idéer om verklighetens beskaffenhet. Den 

ontologiska vändningen innebär ”… ett nytt fokus på det icke-mänskliga, som miljö, teknik, 

djur, och kroppsligheter bortom mänsklig kontroll” (Åsberg, Hultman, Lee (red), 2012, sid. 

209). Vändningen öppnar upp för en ny förståelse av ontologi, med utgångspunkt i livets 
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tillblivelseprocess och en värld som existerar utan att en människa är medveten om den 

(Delanda, 2011).  

 

Det finns ett intresse för att vidga analyser bortom antropocentriska 

föreställningar om kön, etnicitet, sexuell läggning, klass, ålder och social 

bakgrund. Det är en passion för att ta dessa analysverktyg vidare, att rekalibrera 

och använda de humanistiska perspektiven på kreativa sätt i mötet med den allt 

annat än enbart mänskliga verkligheten, i mötet med det naturliga, djuriska, 

tekniska och kroppsliga som utgör ett kollektiv av ”oss”. Utan tvekan är detta 

också en uppmaning till kreativitet, uppfinningsrikedom och begreppslig 

skaparglädje (Åsberg 2012, sid 32). 

 

Nyckelgestalter inom posthumanismen har på olika sätt skapat egna begreppsapparater med 

utgångspunkt i sammanhanget och helhetens betydelse, i livets tillblivelse. Då vissa 

motsättningar kan spåras menar vi att beröringspunkterna är fler. Vi har i vår undersökning 

främst utgått från Deleuzes och Guattaris gemensamma begreppsapparat men våra 

utgångspunkter kan även beskrivas i harawaysk anda. Begreppet becoming/tillblivelse och 

Haraways sam-tillblivelse är båda exempel som delar flera likheter, även Haraways cyborg har 

en stark koppling med vårt huvudbegrepp assemblage. Intentionen att utmana dualistiska och 

antropocentriska förhållningssätt till medieteknik har bland annat varit att sticka hål på 

föreställningar om skillnader/motsatser mellan subjekt och objekt, teori och praktik etc. Detta 

”antingen-eller”-tänk är lika vanligt som det är förödande menar vi. Att se världen genom 

dikotomier reducerar världens komplexitet och skapar en sorts ordning ur kaoset som endast 

består av negativ skillnad och motsatser. 

 

Vår ambition var istället att belysa ett annat förhållningssätt och motsätta oss dessa dikotomier 

som ofta är hierarkiska strukturer som upphöjer människan/designern/praktikern till den enda 

styrande positionen och den enda skaparen. Den posthumanistiska forskaren försöker ta hänsyn 

till alla aktörer och bestämmer inte på förhand vilka som räknas eller inte, liksom aktörernas 

storlek eller förmåga till påverkan/inflytande. Posthumanismen kännetecknas genom en 

ödmjuk förundran och nyfikenhet inför livet och är samtidigt en strategi för att förstå världen 

(Nehls, 12 januari 2011). Detta skall inte uppfattas som en naiv hållning, den kritiska aspekten 

är vad som utgör posthumanismen - ett ifrågasättande av allt som tas för givet, allmänna 

meningar och generaliseringar, samt identifiera och syna maktförhållanden var än de verkar. 
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Ytterst är det ett konstant problematiserande som driver den posthumanistiska forskningen 

framåt och det är vår bestämda uppfattning att problematiseringen, det kritiska tänkandet, är 

vad som driver kreativiteten. Således blir posthumanismen en positiv och kreativ 

forskningspraktik – alltid i rörelse utan att slå upp läger eller bli för bekväm någonstans.  

 

Teknik och estetik – ett partnerskap 

Vår utbildning utgår från institutionen för teknik och estetik. I detta avsnitt vill vi belysa 

relationen mellan dessa termer och som, vad vi menar, utgör den medietekniska praktiken. Ett 

partnerskap där båda termerna möjliggör och behöver varandra. Den gestaltande praktiken har 

haft en betydande roll genom våra tre år på utbildningen, därför tar vi utgångspunkt i våra 

erfarenheter från undersökningar och gestaltningsarbete. Diskussionen har fått sitt bränsle 

genom dagsaktuella exempel på nära håll där tekniken mer än ofta målats upp som den mest 

betydelsefulla aktören i förhållandet. Här menar vi att det är i interaktionen mellan, i och:et som 

binder dem samman, som fokus bör ligga. 

  

Gestaltningsarbete handlar för oss om experiment, prövning, lek – att våga stanna i processen 

och färdas utan given destination. Strikta tillämpningar och fasta metoder som jobbar mot ett 

givet mål blir aldrig något mer än en självuppfyllande produkt och ger inte plats åt kreativiteten. 

Med detta menar vi inte att processen bör bestå av totalt kaos, ett sådant förhållningsätt bidrar 

inte till något aktualiserande. Produktiv kreativitet skapas genom balansen mellan kaos och 

styrning. Det utforskande undersökandet i sig utgör metoden, i en dialog mellan intuition och 

syfte. Att använda installation som den gestaltande praktiken var därför ett självklart val - 

eftersom praktikern tvingas ge sig ut på osäker mark och ingå partnerskap per definition med, 

inte bara teknik och material, utan även med tid och rum. Dessutom kännetecknas installationer 

av just interaktion, där besökare formar och formas av konsten och kontexten. Att bjuda in och 

konversera med alla dessa aktörer, både mänskliga och icke-mänskliga, på en plats, präglas 

också av osäkerhet. Det kan te sig både skrämmande och utmanande för praktikern eftersom 

det innebär en osäkerhet i att blotta sitt innersta, att hänge sig själv till skapandet och inte kunna 

förutspå målet (Ekdahl 2005, sid. 186). 

 

I gestaltning liksom i konsten tillåts jaget leka med jaget – med bibehållen integritet för 

upphovsmannen eftersom det sker just i en gestaltning. Gestaltningen kan därför erbjuda en 

känslomässig distans, även till det mest privata. Därför innebär gestaltningen liksom konsten, 



 
32 

 

att individen får möjlighet att förflytta sig över annars stängda gränser, bland vilka det 

överdrivna kontrollbehovet är en av de strängast bevakade (Ekdahl 2005, sid 186). 

Vår gestaltning behandlar relationerna mellan; teknik och estetik, det analoga och det digitala, 

det virtuella och det aktuella, människan och materialet etc. och utgår från partnerskap som 

binder samman heterogena delar till producerande helheter.  Vi använder oss av våra tankar 

kring partnerskap för att förstå medieteknikens innersta och menar att den medietekniska 

praktiken utgörs av oändligt många partnerskap. Genom vår maskin, TRANS-MISSION, 

definieras mediet som detta mellan eller den tröskel som ständigt omformar och masserar 

skapandet, som upprättar kopplingar genom interventioner. Vi menar att det är i tröskeln, per 

definition, kraften till förändring möjliggörs. Vi förstår tröskeln som en skärningspunkt, som 

ett dynamiskt mellanrum, eller en kritisk punkt för evolution. Vår nyfikenhet kring detta mellan 

bottnar i stora frågor såsom, vad innebär det att undersöka? Hur verkar ett medium? Vad utgör 

medieteknik? Med en utgångspunkt i relationerna har vårt sökande utgått från rörelsen i syfte 

att befinna oss i skapandeprocessens innersta, i ett intermezzo. I vårt undersökande av 

assemblages, inom medieteknik, har vi funnit trösklar genom hela vår praktik, trösklar som 

aktualiserar blivanden i både små och stora format. Alltifrån mjukvaruprogram för animering, 

vars syfte är rörelse och förändring genom olika trösklar, till analoga medier som till exempel 

papper där praktiken/handlingen av att vika, ett från början slätt papper, i sig utgör en tröskel. 

Det är genom att undersöka intensiteter, att söka efter trösklarna och förstå potentialen de 

innefattar, som intressanta blivanden har möjlighet att skapas. Vår undersökning och därmed 

vår installation, har därför präglats av ett tröskel-perspektiv. Partnerskapet mellan tillåter oss 

och gestaltningen att förändras tillsammans med och genom varandra i en samverkande process. 

Att möta materialet halvvägs i ett upprättat kontrakt mellan mod, tillit och sårbarhet.  

 

Studenten får möjlighet att finna något nytt, upptäcka nytt land och hittills 

obekanta dimensioner i sin självbild och, inte minst, att uppfinna nya områden 

som är oberoende av sin egen självbild. Estetik innehåller möjligheter att bli 

modigare (Ekdahl 2005, sid 74). 

 

Genom vår utbildning har vi uppmuntrats till att börja i våra erfarenheter och med nyfikenheten 

som kompass utforska vitt spridda områden, som research till våra medietekniska produktioner. 

På så sätt blir medietekniken ett gränsland, alltid i ett partnerskap med världen och oss själva. 

Det är en osäker resa genom experiment och prövningar, lek och improvisation. Vi har bjudit 
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in till en konversation med allt som utgör vår praktik med premissen att alla aktörer är med och 

skapar helheten. 

 

Teknisk höjd? 

I detta avsnitt tar vi upp begreppet ”teknisk höjd”. Till grund för diskussionen ligger nära 

exempel som utgår från debatten om huruvida teknisk höjd är att eftersträva över allt annat i 

våra produktioner? Vi ställer oss frågor som; vad innebär och hur uppnås teknisk höjd? Och 

framför allt bör vi ha en sådan strävan? 

 

Föreställningen om världen som en dikotomi ligger även till grund för särskiljandet av teori och 

praktik som präglat synen på vetenskap och forskning under alla tider. Detta kan vara ett arv 

från, så långt tillbaka i tiden som Platons teorier, om en existerande sanning utanför det 

vardagliga livet och sökandet efter det enda svaret präglar många typer av forskning och 

akademiskt lärande. Detta arv har grundat större delen av det traditionellt västerländska 

tänkandet, det transcendentala tänkandet, om en fast och statisk värld bestående av sanningar – 

där mätbarhet och negativ syn på skillnad väger tyngre än kvalitativa egenskaper och där teori 

och praktik ses som dualistiska motsatser (Gislén 2007, sid. 50). Att detta har resulterat i olika 

uppfattningar om vad som är ”riktig” vetenskap märks på en metanivå. 

 

Vi har i den akademiska världen fått erfarenhet av att teori och tillämpad forskning väger tyngre 

än praktikbaserad forskning. Att kreativa egenskaper och praktikbaserade arbetssätt hamnar i 

skymundan för de mer fasta och tillämpade metoderna. En sådan vetenskap strävar efter ordning 

och säkerhet. Peter Ekdahl, en betydelsefull person inom medieteknik och för oss personligen, 

skriver i sin avhandling, Medieteknik i en senmodern tid, att vi behöver nya sätt att se på 

kunskap och bejaka komplexiteten och mångfalden som är ofrånkomligt inom allt liv och 

ifrågasätter tron på kunskap som en produkt av objektivt vetande. ”I en socialt konstruerad värld 

finns ingen extern position för kunskap, alla är deltagare” (Ekdahl 2005, sid 74). 

 

Vetenskap har kommit att bli mitt liv, och akademin mitt hem. Hur ser det ut där? 

Hur organiseras verksamheten? Akademin är en del av samhället, av samtiden. 

Akademin är inte autonom. Därför är det inte att förvåna att även akademin, mot 

bättre vetande, kommit att organiseras i enlighet med en, bland politiker och 

makthavare, allmänt accepterad "sanning" om att New Public Management är den 

best practice. Den yttersta princip för framgång som även skall genomsyra 
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verksamheten på landets högskolor och universitet. Det går sådär, men eftersom 

kultur och förändring har med makt att göra tvingas nyordningen på högskolorna 

trots att all forskning visar att det strider mot hela iden med akademin och 

vetenskapliga metoder att nå fördjupad kunskap (Nehls, 2015, 30 augusti). 

 

Det pratas ofta om teknisk höjd inom medietekniken. Vad menas egentligen med teknisk höjd? 

Vad innebär det? Vad medför ett sådant begrepp? Ordet höjd är i sig värdeladdat där det på ett 

metaforiskt sätt kan förknippas med närheten till gud, eller det platonskt sanna. Det är ett 

vertikalt/hierarkiskt begrepp, ett ord som hellre hör hemma i det transcendentala tänkandet om 

världen och vi vill understryka att begreppet, i denna kontext, syftar på avancerad digital teknik. 

Tekniken i sig själv har inte någon ”höjd”, inprogrammerad färdig att aktualiseras, utan snarare 

möjligheter till höjd. Möjligheter, emergenta egenskaper, som endast kan uppnås genom 

interaktion, genom en assemblage. Vi menar att tekniken inte kan ta höjd på sig själv. För att 

uppnå någon slags höjd krävs en kunnig praktiker. Men denna bild kan utökas, en kunnig 

praktiker skall inte enbart ses genom hantverksmässighet. Bengt Molander skriver i sin bok 

Kunskap i handling, ”Den kunniga praktikern skall kunna hantera även situationer som hon inte 

mött förut och situationer som karaktäriseras av osäkerhet, instabilitet och värdekonflikt – vilket 

är typiskt för den verklighet som praktikern möter” (Molander 1996, sid. 135). Tyngdpunkten 

ligger på en slags kunskap i handling och reflektion i handling. Den kunniga praktikern 

reflekterar inte nödvändigtvis i varje stund men har en beredskap för den. På så sätt blir 

reflektionen en del av kunskapen i handlingen och modifierar den samtidigt. Molander 

beskriver det som en cirkel- eller spiralrörelse mellan del och helhet. 

 

Som medietekniker behöver vi erövra begreppet teknisk höjd och skapa en egen innebörd. Vi 

vill istället betona helhetens betydelse som vi hämtar från Deleuze och Guattaris begrepp 

assemblage. Det är i en helhet, genom interaktionerna mellan tekniken, praktikern och 

kontexten vi kan tala om höjd. Det är alltså helheten som möjliggör höjden. Men vad är det som 

är så fascinerande med termen höjd? Som en motkraft till teknisk höjd föreslår vi istället 

tekniskt djup och som vi menar ligger närmre det estetiska gestaltningsarbetet. Estetiken, 

sinneskunskapen, är förutsättningen för hur hantverk och vetenskap tillsammans kan skapa 

vishet för mänskligheten och omvärlden (Ekdahl 2005, sid. 65). Både höjd och djup är 

värdeladdade ord och får olika betydelser i olika situationer, vårt syfte är att syna när begreppet 

teknisk höjd används som måttstock på våra produktioner, ett icke-värde utan sammanhang. 

Teknisk höjd kontra tekniskt djup; kanske är det spänningen mellan som är hela grejen? 
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Helhetstänkande 

I detta avsnitt behandlar vi helhetstänkandets betydelse ställt mot representationstänkande och 

undersöker vilka olika verkligheter vi producerar beroende på hur vi ser på världen. Vi ställer 

frågor kring vetenskap och kunskap, sanning och mening. Varför blir det värdefullt att tänka 

utifrån processer och inte utifrån enskilda enheter eller delar? 

 

En utgångspunkt för vårt arbete var att undersöka hur saker och ting fungerar, inte vad saker 

och ting representerar. Vi menar att detta angreppssätt endast kan ske via helhetstänkandet, att 

tänka på livet utifrån helheter d.v.s. processer. Vad producerar helheten? Vad uppstår? Varför 

blir det värdefullt att tänka utifrån processer och inte utifrån enskilda enheter eller delar? 

Deleuze och Guattari (1980/2015) framhåller att tänka utifrån helheter motverkar dikotomier, 

dualism och statiskt representationstänkande. Vilken är representationens största fälla? Ett svar 

kan vara att representationen skapar reproduktioner, alltså mer av samma. Livets konstanta 

tillblivelse kolliderar på så sätt med reproduktionens återskapande. Deleuze och Guattari 

skapade flera koncept som alla utgår från att syna representationen var än den befinner sig. 

Inom den akademiska världen vilar en hel tradition på sanningssökande och yttersta meningar. 

Det är vår bestämda uppfattning att mening och sanning skapas och existerar därför inte utanför 

livet i väntan på att finnas eller upptäckas. Även om vi i vardagligt språk ofta uttrycker en sådan 

strävan. Vad som blir värdefullt, sant eller skapar mening, kan ses som ett kontrakt mellan olika 

komponenter. Liksom vetenskapen skapas genom att vi praktiserar utforskande och 

undersökande. Ju mer vetenskaplig praktik vi sysslar med desto fler vetenskapliga fält skapar 

vi (DeLanda, 2011). Livet är på så sätt en utökande process, inte en utstakad karta med en början 

och ett slut. 

 

En figuration av en tratt kan hjälpa oss förstå hur vi måste vända upp och ner på synen på 

vetenskap mot en enda sanning. Vetenskapen är sanningssökande på det sättet att sanningen 

skapas genom ett gemensamt kontrakt. Inte genom att vi söker och kommer närmare 

vetenskapens innersta kärna, svaret som skall besvara alla andra frågor. Synen på vetenskap 

utifrån ett sådant tänkande skulle leda oss djupare ner i tratten mot den enda sanningen, mot det 

enda rätta svaret. Istället menar vi att vi måste se på vetenskap genom den upp och nedvända 

tratten, desto mer vi undersöker desto större blir öppningen, det vill säga vi skapar fler svar. 

Livet är i konstant tillblivelse, alltså kan vi aldrig söka svar utanför livet. Ytterst skulle vi kunna 

tänka att vetenskapen skapas genom nyfikenhet, genom att vi ställer frågor. Detta skall inte 
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förstås som om meningsskapandet är något meningslöst i sig eller att sanningen inte skulle vara 

värd att följa. 

 

Kunskap måste överföras mellan människor och den förändras genom interaktion. 

Det är ett sätt att tänka bifurkation. Vetande uppstår mellan och kan aldrig kokas 

ner till en eller ett. Autonoma genier finns bara i teorin, aldrig i praktiken. Ingen 

människa är en ö. Vi blir till genom samverkan med andra människor (Nehls, 

2015, 30 augusti). 

 

Genom ovanstående citat blir det viktigt för oss att lyfta synen på kunskap i relation till 

överföring. Vi menar att kunskap aldrig kan överföras i enkel mening, som ett säkert blivande, 

likt ett traditionellt nätverk med statiska kopplingarna som inte upprättar någon utveckling. I 

citatet ligger fokus på mellan och interaktionen. Att kunskapen uppstår inom livet mellan 

aktörer och existerar inte utanför och förändras genom en situering; i en kropp, i en social 

position, i en kontext osv (Haraway 1988). Liksom allt annat är kunskapen befäst i livets 

händelser och blivanden. Inget existerar i isolation eller ensamt i sig självt. 

 

Det handlar inte om en argumentation för att sanningen inte existerar eller att vi inte bör tänka 

i termer som rätt och fel eller mening och meningslöshet. Sanningen är lika med kontexten per 

definition. Det viktigaste att förstå är att vi skapar alla dessa innebörder, genom gemensamma 

kontrakt. Ett kontrakt kan ses som ett partnerskap, en överenskommelse, alltså en koppling. 

Kopplingen ligger inte utanför livet, utan är befäst i en kontext och skapar livet. På så sätt blir 

kontexten avgörande för vetenskapen och där vetenskapen blir till kunskap. Om kontraktet 

ändras, ändras således alla våra innebörder. Vi kan inte ta oss an hela livets tillblivelse, i tanken 

möjligtvis, men vi kan aldrig uppleva den, liksom vi kan utgå från livets komplexitet men aldrig 

omfatta den helt och fullt ut. Därför skall inte helheten ses som ett recept för att förstå livet, 

istället blir helhetstänkandet en metodologi att utgå ifrån för att skapa livet.    
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”Connect. Conjugate. Continue…”  

(Deleuze och Guattari 1987, sid. 161) 
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BILAGA 1: TEKNISK SPECIFIKATION 
 

Under gestaltningsarbetet har vi använt oss av både analoga och digitala material och verktyg 

för att skapa vår installation. I detta stycke kommer vi att introducera dessa, beskriva hur vi 

använt dem och varför. 

TRANS-MISSION 

Ytterst har vi arbetat utifrån vår maskin som behandlar själva processen och de olika lägen vi 

menar en undersökning kan befinna sig i. Maskinen skapades i syfte att lättare kunna förhålla 

oss till de texter vi läste och arbetade med, för att lättare skapa förståelse för de många begrepp 

och koncept vi stötte på.  

Origami 

Efter tankarna kring verklighetens ”veckande” som uppstått under läsningen av Deleuze föll 

det sig naturligt att börja experimentera med just papper. Origami - konsten att vika – är en 

teknik som inte bara kan appliceras på papper, utan används inom många olika vetenskaper och 

forskningsområden. Vi har prövat olika tekniker av origami och använt olika sorters papper.  

Projection mapping 

Vi använde denna teknik som går ut på att man projicerar ljus på ”ojämna” ytor. Tekniken kan 

användas i olika typer av installationer, och syftar till att ge vardagliga föremål liv virtuellt med 

hjälp av ljuset. Genom att använda oss projection mapping till gestaltningen ville vi skapa en 

känsla av att det analoga (pappret) och det digitala kan omforma och förändra varandra genom 

interaktion.  

Adobe After Effects 

Vi har även arbetat digitalt med origami – alltså att ”vika” digitalt. Detta är mjukvaran vi använt 

oss av i gestaltningsarbetet. Programmet är till för skapandet av rörlig grafik och visuella 

effekter. Eftersom vi båda sedan tidigare upprättat en relation till programmet blev det att 

naturligt val att fördjupa våra kunskaper i undersökningen.  

Installation 

Ovan nämnda delar kopplar vi samman till en installation i syfte att kunna interagera med verket 

och bryta upp tid och rum i deleuziansk anda. Eftersom vi förespråkar interaktion blev 

installations-formen är den huvudsakliga tekniken i vårt gestaltningsarbete. 
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BILAGA 2: ORDLISTA 
 

Aktuella – Begrepp av Deleuze/Guattari; syftar till det nuvarande tillståndet hos olika entiteter 

som har distinkta former. Relation till begreppet det virtuella. 

Antropocentrism – Ett förhållningssätt där människan/det mänskliga sätts i alltings centrum och 

allting mäts utifrån mänskliga mått.  

Assemblage – En helhet av olikartade (materiella/icke-materiella) delar som definieras utifrån 

dess dynamiska relationer. 

Becoming/Blivande – Begrepp av Deleuze/Guattari; syftar till livets konstanta rörelse, 

förespråkar att allting blir, istället för att något endast är. 

Cyborg – Begrepp av Donna Haraway; En ”kroppsmaskin” som innebär en motsättning för 

skarpa gränser mellan människa/djur, människa/teknik etc. - allt är sammanlänkat och infiltrerat 

av varandra. 

Dikotomi – Uppdelning av en helhet i två separata delar, t.ex. subjekt/objekt. 

Dualism – Inriktning/ideologi som förespråkar en tudelad verklighet. 

Duration – Tid så som vi faktiskt upplever det, som ett dubbelt frambringande av dåtid och 

nutid. Tidens varaktighet.  

Emergens - Delar i en helhet som blir mer än sig själva genom själva upprättandet av relation. 

Helhet – En sammansättning av olika delar, t.ex. medieteknik. Nära släktskap med begreppet 

assemblage samt cyborg. 

Heterogen – Olikartade 

Homogen – Likartade 

Intermezzo – Ett mellanspel, något som händer emellan/i mitten. 

Kontinuum – Ett oändligt antal element i en obruten följd. 

Medium/Medier – En entitet som för kommunikation, allt ifrån människor och djur till teknik 

och växter. Definieras som sammankopplingen, och befinner sig ofta i mitten av en 

”informationskedja”. 

Mångfald – Samling/sammansättning av heterogena delar.  



 
42 

 

Ontologi – Ett sätt att se på världen. Den ontologiska vändningen definieras utifrån intresset för 

materialistiska förhållningssätt och tillblivelsens processer.  

Posthumanism – Gren inom filosofin, i motsats till antropocentrism, som består av teorier om 

den moderna människans varande i relation till teknik, miljö etc. 

Transcendental – En egenskap inom filosofin om en sanning utanför/bortom livet, t.ex. Gud. 

Rhizom – Begrepp av Deleuze/Guattari; koncept med inspiration från rotsystem/nätverk, som 

beskriver världen i motsats till hierarkier som träd. Rhizomen skapas genom rörelse där varje 

nod kan kopplas med vilken annan nog som helst inuti rhizomet. 

Sam-tillblivelse – Begrepp av Donna Haraway; Mänskliga/icke-mänskliga delar som formar 

och skapar varandra, och blir tillsammans. Stark koppling till begreppet blivande. 

Skillnad – Bör inte uppfattas som negativ skillnad mellan redan distinkta punkter, utan som en 

positiv/affirmativ, produktiv kraft.  

Virtuella – Begrepp av Deleuze/Guattari; syftar till en totalitet av dåtid, nutid och framtid. 

Veck – En distinktion mellan insida och utsida varje gång något förnimms. 

 


