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ABSTRAKT 

Detta kandidatarbete består av en enda frågeställning som undersöks med stöd av 

relevant forskning och författarens egen prövande gestaltning. De begrepp som 

fokuseras på i detta arbete är situerad kunskap och intra-aktion, men även ett antal 

andra relevanta medietekniska begrepp tas upp. Arbetet ämnar undersöka 

provokationer när det gäller ljud och bild som står i kontrast till varandra samt hur 

begreppen intra-aktion och situerad kunskap kan hjälpa medietekniker att medvetet 

påverka människors upplevelse av konstinstallationer. 

I detta kandidatarbete så har fyra installationer designats och producerats samt att 

experiment utförts på ett antal testpersoner. Installationerna i detta kandidatarbete 

är skapade med Logic Pro X (Apple Inc 2017) och visades för testpersonerna med 

hjälp av en skärm och tillhörande ljud genom ett par hörlurar. 

Nyckelord: Intra-aktion, Situerad Kunskap, Provokation 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis consists of a single research question that is examined with the 

support of relevant research and the author's own tentative interpretation. The 

concepts that are focused on in this bachelor thesis are situated knowledge and 

intra-action, but also a number of other relevant media technical concepts are 

addressed. The goal is to investigate provocations in terms of sound and image that 

stand in contrast to each other and how the concepts of intra-action and situated 

knowledge can help media technicians to consciously influence people's experience 

of art installations.   

In this bachelor thesis, four installations have been designed and produced, and 

experiments have been performed on a number of test subjects. The installations in 

this bachelor thesis were created with Logic Pro X (Apple Inc 2017) and were 

shown to the test subjects using a screen and associated audio through a pair of 

headphones 

Keywords: Intra-action, Situated Knowledge, Provocation
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1. BAKGRUND 
Utifrån ett tidigare arbete som behandlade föreningen av analog bild och ljud med 

fokus på hur betraktarens upplevelse förändrades, inom ramen för den treåriga 

utbildningen digital ljuddesign på BTH, väcktes ett intresse för att vidare utforska 

föreningen av bild och ljud. Det tidigare arbetet konstaterade att tillägg av ljud 

och/eller ljus till ett analogt verk bidrar med en förändrad effekt för betraktarens 

upplevelse av installationen. Fyndet av detta skapade ett intresse till vidare 

forskningar inom ämnet.  

Detta intresse ledde vidare till att undersöka bild, ljud och provokationer, att på 

något sätt utforska fenomen som tenderar att göra människor obekväma eller att 

leka med gränsdragningen för vad som är accepterat, väntat eller inom normen.  

Inom utbildningen har vi skaffat oss förståelse för ett antal begrepp inom 

medieteknik. Det här examensarbetet fördjupar sig i begreppen och diskuterar 

gestaltningen med utgångspunkt i situerad kunskap och intra-aktion. Med dessa 

begrepp samt det egna tidigare arbetet började diskussionen och eftersökningen om 

detta kandidatarbetes potentiella ämne och frågeställning. En frågeställning som 

skulle problematisera, utmana, kritiskt granska och fördjupa de medietekniska 

kunskaper som skapats under studietiden. 

Under diskussionerna med en nära vän gjordes ett par enkla googlesökningar med 

nyckelbegreppen ljud, bild och provokation som sökord. Bland sökresultaten fanns 

en del resultat som kunde vara relevanta men det som av någon anledning fastnade 

var något som i grund och botten var helt vitt skilt från vad som kanske initialt 

kunde tänkas vara mer relevant för ett kandidatarbete.  

Meningen som fastnade var “Kokar du av ilska när folk smaskar?” (Newsner, 

2016), en länk till en artikel från en mindre nyhetssida om något som kallas 

misofoni, vilket är överkänslighet för vissa ljud. Därifrån fortsatte funderingarna 

om vad, varför och när olika personer upplever provokation av vissa ljud. Det 

ökade nyfikenheten på om situerad kunskap och intra-aktion har en inverkan på 

människans upplevelse av provokation.  
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I tidigare arbete konstaterades att ljud, ljus och bild kan samverka och bidra till en 

rikare upplevelse av ett konstverk. I detta arbete fördjupar jag mig i två 

medietekniska begrepp: intra-aktion och situerad-kunskap för att undersöka om 

provokation kan uppstå då ljud och bild inte samverkar utan istället står i kontrast 

till varandra.  

2 FRÅGESTÄLLNING 
Går det att skapa provokation genom att kombinera kontrasterande ljud och bild? 

Och hur förstår vi detta med hjälp av de medietekniska begreppen situerad kunskap 

och intra-aktion? 

3 SYFTE 

Syftet är att uppnå en djupare förståelse för vilka känslor som är möjliga att 

åstadkomma när vi förenar bildkonst och digitalt ljud. Att genom bland annat 

situerad kunskap och intra-aktion undersöka hur vi som specialister inom detta 

område kan använda oss av olika medel och metoder för att få betraktaren att känna 

och uppleva på sättet vi önskar. 

Det som önskas uppnås är att som medietekniker få en större förståelse för hur vi 

kan frambringa känslor med digitalt ljud och klarhet i om och hur människans 

upplevelse kan förändras vid stimuli som motsäger varandra i sitt uttryckssätt. Är 

det möjligt att skapa provokation genom att använda ett klassiskt målat konstverk 

som motiv och kombinera med avvikande ljud?  
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Summering 

Grundidén bakom kandidatuppsatsen härstammar från ett tidigare arbete under 

studietiden om hur två kontrasterande enheter och hur det påverkade upplevelsen 

hos betraktaren. Utifrån det i kombination med medietekniska begrepp utvecklades 

ett område att utforska, provokation i konst bestående av två enheter som 

känslomässigt motarbetar varandra. Syftet är att utifrån konstinstallation finna en 

bättre förståelse för hur den känslomässiga processen går till genom tillämpning av 

de medietekniska begreppen intra-aktion och situerad kunskap. 
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4 TIDIGARE OCH AKTUELL FORSKNING  

Nedan presenteras och diskuteras tidigare vetenskapliga forskningskällor rörande 

de centrala medietekniska begreppen intra-aktion och situerad kunskap, 

provokation och provokativ konst vilka ligger till grund för den gestaltande delen 

av detta examensarbete. 

Till att börja med presenteras det medietekniska begreppet intra-aktion så som det 

beskrivs i artikeln “Post-humanist Performativity: Toward an understanding of how 

matter comes to matter” (Barad, 2003). Begreppet situerad kunskap redovisas i 

första hand så som det beskrivs i Donna Haraways artikel ”Situated Knowledges: 

The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective” 

(Haraway, 1988). 

4.1 INTRA-AKTION 
Många är säkert bekanta med ordet interaktion. För att beskriva intra-aktion 

använder Barad i artikeln “Post-humanist Performativity: Toward an understanding 

of how matter comes to matter” intra-aktion i kontrast till interaktion.  

“The notion of intra-action (in contrast to the usual ”interaction,” which 

presumes the prior existence of independent entities/ralata) represents a 

profound conceptual shift. It is through specific agential intra-actions 

that the boundaries and properties for the ”components” of phenomena 

become determinate and that particular embodied concepts become 

meaningful”. (Barad, 2003, s. 815). 

Barad beskriver i artikeln att intra-aktion är ständigt pågående, öppet och tar in alla 

agenter så att nya meningsfulla fenomen uppstår. Möjligheten att agera framträder 

”inifrån” händelsen och relationen mellan alla komponenter. 

 “The world is a dynamic process of intra-activity in the ongoing 

reconfiguring of locally determinate causal structures with determinate 

boundaries, properties, meanings, and patterns of marks on bodies." 

"[...]matter comes to matter through the iterative intra-activity of the 

world in its becoming”  

(Barad, 2003, s. 817 & s. 823) 
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4.1.1 Agents 

Agenter är de delar och/eller deltagare som samverkar i en intra-aktion, det är dessa 

“agenter” som intra-agerar med varandra. En agent behöver inte vara en människa, 

en agent är alla delar som påverkar en situation. Det som Barad kallar agent är 

egentligen ett annat ord för bland annat personer, grupper, djur, växter och saker, ja 

nästan vadsomhelst. 

“The dynamics of intra-activity entails matter as an active “agent” in it's 

ongoing materialization”.  

(Barad, 2003, s. 822). 

4.1.2 Apparatuses 

Enligt Barad finns vi människor till i en konstant intra-aktion med “apparatuses” 

(apparater/instrument, på svenska), vår omvärld och med varandra. Exempel på en 

“apparatus” kan vara utrustning eller instrument som man använder för att 

genomföra forskning. Barad menar på att apparatuses inte bara är statiska 

arrangemang i världen utan de är dynamiska omkonfigureringar av världen, och 

intra-agerar även med sig själva. 

"[...]apparatuses are not mere static arrangements in the world, but 

rather apparatuses are dynamic (re)configurings of the world, specific 

agential practices/intra-actions/performances through which specific 

exclusionary boundaries are enacted.” (Barad, 2003, s. 816). 

4.1.3 Phenomena 
Enligt Barad spelar många möjliga variabler in i en intra-aktion. ”Phenomena” som 

på svenska betyder fenomen beskrivs så här av Barad:  

“Phenomena are constitutive of reality. Reality is not composed of 

things-in-themselves or things behind-phenomena but “things”-in-

phenomena.” - (Barad, 2003, s. 817). 
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Enligt Barad uppstår fenomen från intra-aktioner. Verkligheten består inte av 

förhållanden eller saker, inte heller förhållanden eller saker som är bakomliggande 

till fenomen. Utan snarare av “förhållanden” som är -inom-fenomenet. Därav 

namnet intra-aktion där intra har betydelsen mitt i och inom.  

Karen Barad förtydligar att det är först när vi tittar på helheten, ställer oss ”mitt i 

och inom” fenomenet som vår verklighet kan uppfattas.  

 “We” are not outside observers of the world. Nor are we simply located 

at particular places in the world; rather, we are part of the world in its 

ongoing intra-activity. (Barad, 2003, s. 828). 

4.1.4 Agentiell intra aktion 

“Agentiell” kommer av begreppet agent som i sin tur ges betydelsen: möjligheten 

att agera. Agentiell intra-aktion är enligt Barad specifika orsaker till materiella lagar 

som kan, men inte måste involvera människor, det är enligt Barad i detta som de 

olika begränsningarna mellan ”phenomena comes to matters” (vad som är vad) 

uppstår. Barad skriver i artikeln:  

“Agential intra-actions are specific causal material enactments that may 

or may not involve “humans.” Indeed, it is through such practices that 

the differential boundaries between “humans” and “nonhumans,” 

“culture” and “nature,” the “social” and the “scientific” are 

constituted.”  

(Barad, 2003, s. 817). 

Barad hävdar att det är i agentiell intra-aktion som gränsdragningen av vad som är 

exempelvis “kultur” och “natur” eller “socialt” och “vetenskapligt” dras vilket i sin 

tur skapar vår upplevelse av situationen.  
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4.1.5 Agential Cut 

"[...] agential cut (in contrast to the Cartesian cut—an inherent distinction—

between subject and object) effecting a separation between “subject” and 

“object.”" (Barad, 2003, s. 815). 

Eftersom intra-aktionen kan bli oändlig och fortsätta in i oändligheten används ett 

"agential cut (agentiellt brott, på svenska), för att begränsa intra-aktionens 

kontextområde.  Agentiellt brott avgränsar undersökningen till relevant område. 

4.2 REPRESENTATIONALISM 
Representationalism är en filosofisk utgångspunkt som hävdar att världen vi är 

medvetna om och ser i faktum inte är den verkliga världen. Istället är det en intern 

representation, virtuell-reality kopia, av verkligheten (Philosophybasics, 2017). 

För att beskriva begreppet representationalism kan vi använda oss av ett så banalt 

exempel som ett träd. Vi får ofta upp representationer av objekt genom att bara höra 

ett ord. Hör vi till exempel ordet “träd” så får vi en representation om hur just 

“träd” ser ut. Eller om vi ser något som ser ut som ett träd men kan bara tydligt se 

en del av trädet för den andra delen täcks av ett hus. Vi kan genom denna 

information skapa oss en representation av hur resten av trädet ser ut, även om det 

kan visa sig att det i faktum inte finns något träd där vår representation säger att det 

ska finnas. Detta är ett väldigt spännande fenomen som påverkar hur vi upplever 

vår omgivning varje dag! 

I ett blogginlägg definierar studenten Arnar Steinn Jóhannsson, Barads begrepp 

Representationalism på följande sätt: 

“Representationalism står i mångt och mycket för separation. Det 

separerar kunskapen om världen och dess ting i ord och objekt, vilket 

skapar ett dilemma kring deras kopplingar till varandra som i sin tur gör 

att kunskap försvinner i mellanrummet som skapas.”  

(Karen Barad tolkad av Steinn Jóhannsson, 2015). 
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4.3 SITUERAD KUNSKAP 
Situerad kunskap är på engelska “situated knowledge”. Betydelsen av det engelska 

”situated” är att sätta något i rätt kontext eller att beskriva något med omgivande 

omständigheter (Oxford Dictionary, 2017). I situerad kunskap är forskaren situerad 

i exempelvis rum, tid, kulturell och social tillhörighet. 

Tidigare händelser i en persons liv påverkar individens upplevelser och beslut. 

Individen blir som den är genom de upplevelser, lärdomar och erfarenheter den 

stött på i livet. På Nationella Sekretariatet för Genusforsknings webbplats står att: 

“Begreppet situerad kunskap sätter fokus på att vår möjlighet att få 

kunskap om verkligheten begränsas av vad det är att vara människa.” 

(genus.se, 2017). 

4.3.1 The Science Question 

Donna Haraway beskriver situerad kunskap i sin artikel “Situated Knowledges: The 

Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective” (1988). I 

texten ifrågasätter hon den traditionella synen på forskarens objektivitet och 

beskriver situerad kunskap som ett alternativt synsätt. Enligt Haraway är 

diskussionen om objektivitet viktig eftersom den i sin tur avgör vad som räknas 

som kunskap. 

[...] what can count as knowledge. That is one of the reasons the debates 

about objectivity matter, metaphorically and otherwise.  

(Haraway, 1988, s. 580). 

4.3.2 Varför vi människor aldrig kan vara helt neutrala 

Alla människor har olika situerad kunskap. En människa som växt upp i ett 

förtryckt samhälle kommer att ha sin situerade kunskap baserad på hur det var att 

växa upp som en förtryckt individ i ett sådant samhälle. Att vara människa innebär 

att vi aldrig kan vara helt neutrala, vi alla bär på situerad kunskap och endast genom 

att uppmärksamma och tydliggöra denna begränsning så blir kunskapen vi har mer 

tillförlitlig. 
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4.3.3 The God Eye & The God Trick 

Donna Haraway skriver i sin artikel “Situated Knowledges: The Science Question 

in Feminism and the Privilege of Partial Perspective” om det hon kallar “the God 

trick” och “the God eye. 

Med “the God trick” och “the God eye” syftar Haraway på det manliga 

perspektivet, den vetenskapliga tendensen att se allt ovanifrån med en tom blick 

och inte ta hänsyn till experimentets omgivande faktorer eller forskarens egna 

omständigheter.  

“Vision in this technological feast becomes unregulated gluttony; all 

seems not just mythically about the god trick of seeing everything from 

nowhere”  

“This gaze signifies the unmarked positions of Man and White, one of the 

many nasty tones of the word "objectivity”." (Haraway, 1988, s. 581). 

Ett helt objektivt perspektiv anser Haraway vara en omöjlighet då forskaren också 

är människa. Det Haraway då föreslår är situerad kunskap, att hens sociala och 

kulturella vetanden synliggörs i forskningsprocessen. På Nationella Sekretariatet 

för Genusforsknings webbplats står vidare att: 

“En enskild forskare kan aldrig vara absolut neutral. Anspråken på 

objektivitet kan däremot stärkas av att forskaren – och hens sociala och 

kulturella förståelser – synliggörs i forskningsprocessen. Tolkningarna 

av verkligheten är alltid ofullständiga, och genom att uppmärksamma 

denna begränsning tar forskaren ansvar för att göra kunskapen mer 

tillförlitlig.” (genus.se, 2017). 

4.4 PROVOKATION 

Provokation är en handling som på något sätt skapar ilska eller aggressivitet hos 

mottagaren eller bevittnaren av handlingen (Oxford Dictionary, 2017). Dan 

Egonsson behandlar i sin artikel “Provocation in Philosophy and Art” (2015) 

ämnet. Han inleder med att presentera hur provokation var en central del i Sokrates 

filosofiska metod. Sokrates ansåg att det var hans uppdrag att väcka människans 

sinne och att detta gjordes genom provokation. Det vill säga, att provocera och till 

och med förolämpa någon var ett sätt att skapa diskussion. Känslorna som 
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uppkommer i samband med provokationen fungerar som bränsle för vidare 

diskussion. (Egonsson, 2015). 

Dan Egonsson (2015) utvecklar konceptet av provokation genom att beskriva att 

provokation är något som kan tillskrivas både innehållet i ett meddelande, hur - den 

handling - som meddelandet levereras i och hur meddelandet eller handlingen är 

mottagen. Enligt Egonsson är något provocerande om det ger upphov till irritation 

eller aggressivitet utan att meddelandet i sig, hur det är levererat eller hur det är 

mottaget är av provokativ karaktär. Egonsson konstaterar att det går att provocera 

utan intentionen om att göra så och motsatt att en människa kan bli provocerad utan 

att hon tror att det finns en intention om att skapa provokation. 

4.4.1 Provokation i konst 

Egonsson (2015) behandlar provokation i konst, och citerar Anthony Fisher och 

Hayden Ramsay som påstår att en av de absolut centrala delarna inom konst är att 

vara chockerande. Detta, förklarar Egonsson, sträcker sig genom historien och 

konst i modern tid fokuserar på att vara annorlunda och rebellisk. 

Gaylon White (2014) skriver i sin artikel för Plastic News att en av de främsta 

rollerna för design i själva verket är att provocera, men att konsten är att få 

provokationen att smälta in i konstverket på ett subtilt sätt så att den får bevittnaren 

att bli inspirerad. Det är ett svårt projekt som inte heller är helt riskfritt.  

4.4.1.1 Caravaggios konstnärliga provokation på 1500-talet 

Ett exempel är Caravaggio, 1571-1610. Caravaggio var en barockkonstnär vars 

konst ofta blev betraktad som skandalös och avslogs från att få visas. Hans konst 

ansågs vara för rå och även hädisk mot kristendomen. (Art Media Agency, 2013). 

Caravaggio ville införa realism i sitt målande, därför målade han bland annat heliga 

personer med hjälp av modeller från gatan. Detta bröt mot normen av hur 

kristendomens heliga personer skulle målas. Användandet av verkliga modeller 

gjorde så att Caravaggios målningar av heliga personer blev väldigt utstickande 

från normen. Genom detta nya sätt att måla på så provocerande Caravaggio många 

och det var inte förens på 1900-talet som han fick sin plats hos de stora 

konstnärerna.  



 
 
 
 
 

Sida 11 av 26 
 
 

4.4.1.2 Orlans konstnärliga provokation på 1970-talet 

Den franska konstnärinnan Orlan skapade år 1977 på Grand Palais i Paris, en 

installation vid namn “Le Baiser de l’Artiste”(The Artists Kiss) där hon framställde 

sig själv som en maskin som behövde betalt för att fungera. Betalade man 

“maskinen” så fick man en kyss. Detta chockade och provocerade världen över. Här 

var det en kvinna som öppet objektifierade sig för omvärldens nöjes skull. Orlan 

fick igång en debatt genom att provocera omvärlden enligt Sokrates filosofiska 

metod. (Egonsson, 2015).  

“Men jag tycker fortfarande att detta väcker komplexitet, eftersom det 

verkar som att hon är ganska bekväm med att bli något för sina tittare att 

konsumera och njuta av.” (Moet, 2013). 

4.4.1.3 Banksys konstnärliga provokation på 2011-talet 

Ett mer modernt exempel på en provokativ konst är gjort av streetkonstnären 

Banksy. Banksy är känd för sin vågade grafittikonst som allt som ofta ifrågasätter 

konventioner (Branscome, 2011). Grafitti i sig är en uttrycksform som är starkt 

ifrågasatt och ofta går under kategorin vandalism, så bara genom valet av 

konstform lyckas Banksy provocera. Hans konst är avancerad eftersom själva 

motiven också har ett tydligt meddelande. Hans motiv kritiserar ofta politik eller 

vanliga sociala normer. Hans konst tenderar också att innehålla humor vilket är en 

starkt bidragande orsak till hans framgång. (Branscome, 2011). 

Vem Banksy egentligen är kvarstår dock fortfarande som oklart. Banksys identitet 

är okänd, vilket bidrar till myten om honom. Han ses som något av en anonym 

superhjälte i en hoodie, men det finns många teorier om vem personen bakom 

konstnären Banksy faktisk är.  (Branscome, 2011). 

4.5 LJUD 
Hörsel, är ett av våra fem sinnen och ljud kan genom detta sinne ha en påverkan på 

hur vi mår eller uppfattar en situation (Ciaramitaro, Phan, Lapp, Hunter, Harris, 

2016). 

Som alla våra sinnen så hjälper hörseln oss att förstå vår omvärld genom att ge oss 

små indikationer på vad som försiggår runt omkring oss. (Ciaramitaro et.al, 2016). 
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4.5.1 Ljud –en viktig faktor 

 Installationen "Reflektor distortion" av Carsten Nicolai (2016) är ett exempel på en 

konstinstallation där ljud spelar en stor roll för betraktarens upplevelse. 

Installationen består av en roterande vattenfylld skål ackompanjerat av två 

högtalare och ett lysrör (Nicolai, 2016). Tillsammans skapas en distortion i skålen 

med hjälp av ljudvågorna från högtalaren. Nicolais tanke är att betraktaren ska se en 

förvrängd bild av verkligheten och på så sätt vill han lyfta frågan om vad som är 

verklighet och om det är så att människan har en förvrängd bild av verkligheten 

(Nicolai, 2016).  

Reflektor distortion är ett tydligt visuellt exempel på hur ljud och fysiska objekt 

rörande konst samverkar och jobbar tillsammans för att uppnå ett specifikt uttryck. 

4.5.2 Studie av ljud som inte samstämmer med kontexten 

Det finns studier som utforskar resultatet när det visuella och ljudet motarbetar 

varandra. I en studie av Fabrice, B. R. Parmentier, Turner. J, Perez. L (2014) 

utforskas hur lösningen på en målinriktad uppgift påverkas av avvikande ord i 

förhållande till kontexten. I experimentet skulle testpersonen lösa en målinriktad 

uppgift genom att säga huruvida en pil på en skärm var riktad åt höger eller vänster. 

Den målinrktade uppgiften skulle lösas samtidigt som en mansröst slumpmässigt 

sade “höger” och “vänster”. I studien framgick det att avvikande ljud hade en 

distraherande effekt, så pass att den hade en påverkan på lösningen av uppgiften.  

4.6 KOGNITIVA PROCESSER  
Människans hjärna är inställd på att finna strukturer och mening. Våra kognitiva 

processer spelar stor roll när det kommer till upplevelsen av konst. Kreitler & 

Kreitler (1972) beskrev det som att själva meningen i konst skapas först i 

kombinationen av det betraktaren ser och vad denne läser in av objektet. I modern 

konst är det vanligt att bryta mot det konventionella och det som förväntas. Detta 

görs ofta genom provokation (Jakesch & Leder, 2009).  
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I artikeln “Finding meaning in art: Preferred levels of ambiguity in art appreciation” 

(Jakesch & Leder, 2009) så visade det sig att tvetydighet som sällan är uppskattat 

när det kommer till vardagsbeslut i själva verket är att föredra när det gäller 

upplevelsen av konst.  

“Uncertainty is typically not desirable in everyday experiences, but 

uncertainty in the form of ambiguity may be a defining feature of 

aesthetic experiences of modern art.” ( Jakesch & Leder, 2009, s. 2105). 

 Tvetydighet är alltså att föredra när det kommer till upplevelsen av konst. När det 

gäller konst så är det som att vi blir förförda av det som är okänt och osäkert, och 

tvetydigheten som uppstår däremellan.  

 “These findings reveal that ambiguity is an important determinant of 

aesthetic appreciation and that a certain level of ambiguity is 

appreciable.” (Jakesch & Leder, 2009, s. 2105). 

 

Summering 

I det här avsnittet har mediatekniska begreppen intra-aktion, agent, apparatuses, 

fenomen, agentiell intra-aktion, agentiellt brott, representationalism och situerad 

kunskap förklarats. Det har presenterats fakta om hur ett perspektiv alltid är 

subjektivt. Varje individs situerade kunskap kommer alltid att, oavsett om 

objektivitet eftersträvas, ha en inverkan på hur en händelse och observering 

uppfattas. Vidare förklaras ordet provokation och att provokation har varit en viktig 

del av konst, och ett sätt att skapa diskussion i samhället, sedan långt tid tillbaks 

och fortfarande är det. Sist presenteras ljud och den inverkan ljud kan ha i konst 

samt en kort presentation av människans kognitiva processer där strävan är att finna 

struktur i sin omvärld. 
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5. METODER 

Nedan följer en beskrivning av den metod som använts för kandidatuppsatsen och 

gestaltningarna. Metodvalet, experiment genom skapande av konstinstallationer, 

och hur tillvägagångssättet för experimenten förklaras. Därefter presenteras 

designprocessen för de olika konstinstallationerna samt de fyra olika 

konstinstallationerna i sig. Metodavsnittet avslutas med en redogörelse för hur data 

samlats in, vilka källkritiska hänsynstaganden som tagits och hur kandidatuppsatsen 

har förhållit sig forskningsetiskt. 

5.1 Metodval för gestaltningen, experiment 

Experiment är designade studier utförda under specifika och kontrollerade 

förhållanden som syftar till att utforska relationen mellan två eller flera faktorer 

(Denscombe, 2010). Experiment är en väl använd och lämpad metod när forskaren 

vill observera individuella faktorer och hur de ger en påverkan på något större, en 

situation, en materia, en reaktion eller dylikt. 

Att använda experiment som metod ansågs bäst för att på ett praktiskt sätt utforska 

frågeställningen. Forskaren skulle vara medveten om varje enskild testpersons 

situerade kunskap såväl som den intra-aktion som ägde rum i experimentet.  

5.1.1 Tillvägagångssätt 

Varje konstinstallation bestod av ett konstverk med tillhörande ljudsättning. 

Ljudsättningen och bilderna motarbetade varandra känslomässigt med 

förhoppningen om att provocera testpersonen. Testpersonerna fick först ta del av 

konstverken utan ljudsättning och sedan hela installationen med både bild och ljud.  

Under experimentet observerades testpersonernas reaktioner samtidigt som de fick 

svara på en rad frågor om hur de upplevde installationen och vilka känslor som 

uppstod. Experimentet spelades in och transkriberades efter genomförandet. Det 

som observerats under experimenten diskuteras i förhållande till tidigare och aktuell 

forskning under rubriken "Diskussion" för att finna ett svar för frågeställningen.  
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5.1.2 Design av installationer 

Processen med att ta fram installationerna gick till så att det föddes en idé om hur 

installationen skulle gå till. Idéerna bestod av olika typer av kontrasterande ljud och 

bilder som vid en kombination skulle kunna resultera i provokation. Detta baserat 

på egen situerad kunskap om vad som anses som provokativt i Sverige och inom 

den västerländska kulturen. 

Ett antal av idéerna skrevs ned på ett papper och fyra av dessa valdes ut och 

genomfördes. Konstinstallationerna skulle endast bestå av två medier, en ljudfil 

som skulle spelas upp i ett par hörlurar och en bild som skulle visas på en skärm. 

Efter dessa sattes det agentiella brottet, så att inga fler agenter än nämnda, 

tillsammans med testpersonen involveras i experimentet. 

5.1.3 Design av digitalt ljud 

Efter val av bilder påbörjades arbetet med det digitala ljudet. Ljudet skulle precis 

som bilderna överensstämma med idén som installationen var baserad på och togs 

fram genom modifiering i en DAW, digital audio workstation. I detta fallet Logic 

pro X (Apple Inc, 2017). Programmet används framförallt för att skapa musik men 

lämpar sig även väl för att modifiera redan färdiga ljudfiler. 

De fyra omodifierade ljuden laddades ned från freesound.org (2017), en 

organisation som samlar ljudklipp licensierade under Creative Commons (2017). 

De ljud som laddats ned från denna hemsida var vid nedladdningsdatum 

(2017.04.27) listade under Creative Commons CC0 (2017) vilket innebär att ljuden 

är helt dedikerade till den öppna allmänheten att använda fritt.  

5.3 FYRA OLIKA INSTALLATIONER  

5.3.1 Installation 1 

Den första av fyra konstinstallationer skapades med tanken på att ha något 

obehagligt, en till synes läskig människolik varelse på bilden, men ljudet var 

vackert. En vaggvisa som ingav trygghet. 
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5.3.2 Installation 2 

Den andra konstinstallationen skapades från en idé baserat på något så vanligt som 

att stå i kö. Något som vi alla har upplevt, en monoton och ofta tråkig men 

nödvändig syssla.  

Bilden består av människor som står i en lång kö, men vi kan inte se vart kön leder. 

Ljudet till installationen är baserat på och inspirerat av ett slakteri, en fabrik och en 

plats där något slås mot en hård yta. Tanken var att detta påverkar upplevelsen av 

en till synes ofarlig händelse som vi alla har varit med om till något som 

testpersonen upplever starka obehags och ovisshetskänslor av. 

5.3.3 Installation 3 

Den tredje konstinstallationen inspirerades av krig, fred och gemenskap. Bilden 

visar på en familj som samlats kring middagsbordet för att dela på en stor kalkon. 

Ljudet är det av kulsprutor, bomber och pistolskott. Detta skapar en väldig kontrast 

mellan bilden och ljudet och gör det intressant att se hur testpersonerna upplever 

just denna installation. 

5.3.4 Installation 4 

Den fjärde konstinstallationen inspirerades av något som de flesta uppfattar som 

väldigt obehagligt och fel. Installationen består av en väldigt vacker bild på en ung 

flicka och ljudet som hörs är väldigt mörka men ändå människolika stön. 

  

Bild till installation tre. Bild till installation fyra. 
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5.4 URVAL 

Urvalet av testpersonerna var utforskande och inte representativt. Det utforskande 

urvalet passar bra eftersom kandidatuppsatsen ämnar till att samla in utforskande 

kvalitativ data. Experimentets mål var att bidra med nya insikter inom ett relativt 

outforskat område och därför krävdes inte ett representativt urval. (Denscombe, 

2010). 

Urvalsprocessen gjordes enligt bekvämlighets-metoden. Testpersonerna 

rekryterades inom forskarens närhet. Bekvämlighets-metoden är en snabb metod för 

rekrytering som dessutom inte kräver några ekonomiska resurser (Denscombe, 

2010). Men det fanns också en tanke bakom valet av testpersoner då det är en yngre 

flicka, en flicka i tonåren och en äldre vit man. Alla uppväxta i Sverige, i samma 

kultur, tillsammans, men i olika årskullar. Tanken bakom detta var att det skulle 

synas en kontrast mellan framförallt de två flickorna och den äldre mannen 

eftersom de har olika situerad kunskap. Men även att se hur de åren då en flicka går 

in i puberteten eventuellt påverkar individens situerade kunskap jämfört med den 

flicka som är yngre. 

5.5 DATAINSAMLING - OBSERVATIONER 

Datainsamlingen för studien gjordes genom observationer under experimenten. 

Experimenten spelades in för att kunna transkriberas. 

Observationer finns i två karaktärer, systematiska observationer och deltagande-

observationer (Denscombe, 2010). Denna gestaltande uppgift genomfördes med 

deltagande observation. Deltagarobservation innebär att observatören deltar i den 

situation som observeras (Denscombe, 2010), och alltså inte sitter gömd i ett annat 

rum eller liknande. Viktigt att poängtera här är dock att det agentiella brottet är 

taget så att observatörens existens och påverkan inte har analyserats.  

Fördelen med observationer är att de ger djupa insikter i de sociala processer som 

äger rum i en situation, ger en god inblick i relationer mellan människor, agenter 

och apparatuses. Dessutom krävs ofta inte särskilt stora materiella-förberedelser. 

Vilket är en fördel för att underlätta framtida replikering av experimentet 

(Denscombe, 2010). 
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5.6 HÄNSYNSTAGANDEN 

Under arbetets process har all fakta hanterats med ett källkritiskt förhållningssätt. 

Detta har i realiteten inneburit att fakta har hämtats från källor som anses vara säkra 

källor. Exempel på sådana är anvisad kurslitteratur och peer-reviewade artiklar.  

Utöver teoretisk fakta bygger gestaltningen till stor del på empirisk insamlad fakta. 

I samband med detta är det viktigt att hålla i åtanke att all information som återges 

av en annan människa är subjektiv. För den här studien är detta högst relevant då 

den fakta som samlats in empiriskt handlar om de enskilda testpersonernas 

upplevelser. Den fakta som testdeltagarna enskilt bidrar med till studien kommer 

alltså inte i detalj att kunna vara generaliserbar, då den är färgad av dennes och 

forskarens situerade kunskap. 

5.7 Forskningsetisk reflektion 
Utförandet av följande studie har skett på ett forskningsetiskt sätt. Det vill säga att 

studien har levt upp till de krav som (Vetenskapsrådet, 2017) satt upp för studier. 

Dessa krav involverar bland annat att samtliga deltagare i denna undersökning 

kommer att förbli anonyma. Testdeltagarna har också när som helst under 

undersökningens gång kunnat avbryta om de så önskat. Därtill bör också 

förtydligas att ingen information som framkommit i denna studie kommer att 

användas i annat syfte än just detta arbete. 
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Summering 

Det här avsnittet tar upp det metodval som valts i detta kandidatarbete vilket är 

experiment. Denna del innehåller även en kortare beskrivning av vad experiment är 

för något och hur det går till. Även hur tillvägagångssättet i just detta 

kandidatarbetes gestaltningsundersökning gick till förklaras. Sedan presenteras hur 

skapandet av gestaltningarna gick till från idé till färdig gestaltning. Även vilka 

program och hemsidor som använts för skapandet av gestaltningen redovisas här. 

Efter detta följer en förklaring för hur urvalet och datainsamlingen gick till, vilka 

olika observationsroller som finns och vilken observatörsroll som valts i detta 

kandidatarbete och hur det agentiella brottet tagits för att begränsa 

undersökningsområdet till att vara relevant. Sista delen i detta kapitel går igenom 

hur fakta har använts, hanterats och samlats in samt en förklaring för hur detta 

kandidatarbete hanterar den information som framkommit från testdeltagarna. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Kandidatuppsatsen har genom experiment med gestaltningar/konstinstallationer 

pövat frågeställningen "Går det att skapa provokation genom att kombinera 

kontrasterande ljud och bild? Och hur förstår vi den processen med hjälp av de 

medietekniska begreppen situerad kunskap och intra-aktion?". Resultatet som 

frammkommit ur experimenten diskuteras nedan i relation tidigare och aktuell 

forskning för att finna ett svar på frågeställningen. De slutgiltiga svaren och de fynd 

som gjorts under kandidatarbetets gång presenteras i slutsatsen.  

6.1 DISKUSSION OCH KRITISK REFLEKTION 

Till att börja med kan det konstateras att tekniken av att kombinera kontrasterande 

ljud och bild i en konstinstallation gav upphov till provokation. Samtliga 

testdeltagare tolkade situationen i bilden på ett helt annat sätt när ljudet tillkom. 

Precis som i Nicolais konstverk Reflektor distorsion (Nicolai, 2016) så skapade de 

två enheterna i gestaltningen ett helt annat uttryck tillsammans och förändrade 

därmed upplevelsen för testpersonen.   

I många fall visse inte testdeltagarna riktigt hur de skulle tolka det nya intrycket 

vilket resulterade i att testdeltagarna fick resonera med sig själva om vad de 

upplevde. Konstinstallationerna, gestaltningarna, gav upphov till provokation vilket 

ledde till diskussion, vilket Sokrates (Egonsson, 2015) hävdade var ett av syftena 

med konst.  

För att observera gestaltningarna ur ett medietekniskt perspektiv och förklara 

fenomenen som uppstod tillämpar vi användningen av de medietekniska begreppen 

som presenterades inledningsvis. Gestaltningarna bestod av ett ljud via ett par 

hörlurar, en bild visad på en skärm och en testdeltagare. Agenterna i sammanhanget 

är testdeltagaren, ljudet och bilden, och de två verktygen för att förmedla medierna, 

hörlurarna och skärmen är apparatuses. Intra-aktionen som observerats är den som 

skett mellan dessa parter, här sattes ett agentiellt brott. Utifrån de tre olika 

testpersonernas individuella situerade kunskap tolkade de gestaltningens syn och 

hörselintryck olika. Även om de fenomen som uppenbarade sig var detsamma 

upplevde testpersonerna provokationen olika.  
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Som nämnt ovan blev tolkningen av konstinstallationerna, gestaltningarna 

annorlunda när det kontrasterande ljudet och bilden kombinerades. Detta visade sig 

i hur testpersonerna beskrev situationen i konstinstallationen före kontra efter ljudet 

slagits på. Det vill säga att intra-aktionen, tolkningen och upplevelsen var 

annorlunda när testpersonerna endast befann sig i en sammanslagning med bilden 

än när de tre agenterna, testperson, konstverk och ljud samverkade. 

Testpersonernas beskrivning om hur de tolkade gestaltningen blev också rikare i 

och med adderandet av ljud. Ofta skedde denna beskrivning i form av en historia 

om vad som hände både i bilden, runt om det som sågs i bilden samt vad som hade 

hänt precis innan och vad som skulle hända efter. Att testpersonernas beskrivning 

av situationen blev rikare i och med att gestaltningen blev mer tvetydig, och 

plötsligt bestod av två enheter som inte jobbade mot varandra, skulle kunna 

förklaras med att människohjärnan vill finna en mening med allt den ser och det 

som både Kreitler & Kreitler (1972) och Jakesch & Leder (2009) presenterar i sina 

artiklar. De fann att tvetydighet var uppskattat i konst då tvetydiga konstverk får en 

förförande effekt och att det skapas en mening i tvetydigheten för betraktaren. 

När testpersonerna beskrev konstverket innan ljudet adderades var det relativt 

fåordigt och lika testpersonerna mellan. Detta visar på att samtliga testdeltagare har 

liknande situerad kunskap kring vad konstverket representerade. När ljudet slogs på 

skilde sig däremot beskrivningarna och tolkningen av situationen avsevärt mer. 

Detta tyder på att den något mer avancerade situationen, med fler medier att ta in i 

beräkningen, visade på något olika situerad kunskap.  

6.1.1 Testperson ett och två, äldst och yngst 

En förklaring till testpersonernas olika beskrivningar är med största sannolikhet 

testdeltagarnas olika åldrar. Exempelvis skilde sig den yngsta och den äldsta 

tesdeltagarens tolkning av gestaltning fyra.  

Gestaltning fyra, som bestod av ett konstverk föreställande en ung flicka och ett 

ljud som liknade ett manligt sexuellt monsterstönande, beskrevs väldigt olika av 

parterna även om båda upplevde att de blev äcklade av situationen.  

Den äldsta testdeltagaren beskrev sig äcklad och kopplade gestaltningen till bland 

annat incest och ”snusk” och övergrepp. ” Sen känner jag också en sorg över att se 



 
 
 
 
 

Sida 22 av 26 
 
 

den här lilla människan som är till synes helt oskyldig bli utsatt för det här 

övergreppet som jag upplever det. ” sade, testperson ett. När testperson två, den 

yngsta av testdeltagarna, beskrev sin upplevelse av gestaltning fyra så sa hon också 

att hon blev äcklad men ljudet tolkades som att flickan på konstverket tittade på "en 

äcklig gubbe som äter äpple". Tolkningen av gestaltningen är färgad av 

testdeltagarnas situerade kunskap.  

6.1.2 Observatören 

Värt att nämna är att observatören inte är medtagen i beräkningen för den här 

kandidatuppsatsen utan har valts att läggas utanför den situation som observeras. 

Det agentiella brottet gör en gränsdragning som inte inkluderar observatören i 

observationen. Observatörens upplevelse ligger utanför den observerade händelsen 

och kandidatuppsatsen förlitar sig enbart på de svar som testdeltagarna gav på 

frågorna om deras upplevelse av gestaltningarna.  

Hade det agentiella brottet tagits så att även observatören varit med i det som 

observerades (vilket det självklart går att argumentera för att observatören rent av 

var även i det här fallet) hade det funnits fler variabler att ta hänsyn till. Då hade 

observatören också blivit en agent som påverkat intra-aktionen. Även observatörens 

situerade kunskap till hur denne tror att testpersonen ska svara, baserat dels på eget 

tyckande och dels på eventuella tidigare testdeltagarens svar skulle kunnat färga 

tolkningen från observatören.  

Observatören har försökt att komma så nära objektivitet som möjligt. För att 

undvika perspektivet "the God eye" (Haraway, 1988, s. 581) medvetandegjordes att 

han själv är ung vit man uppvuxen i Sverige och den svenska kulturen.  

Som sagt är inte observatören medtagen inom det som observeras innan det 

agentiella brottet är taget i den här kandidatuppsatsen men det är värt att nämna då 

världen, trots att observationen slutar vid det agentiella brottet, inte slutar på samma 

ställe och därmed fortfarande har en inverkan. Dessa eventuella inverkningsgrader 

tas alltså inte med i beräkningen i denna kandidatuppsats. 
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6.1.3 Testperson tre, tonåring 

Ett intressant fynd som skedde under experimenten med gestaltningarna var att 

testperson tre verkade ha mycket svårare att se gestaltningarna som en helhet i form 

av en konstinstallation. Testperson tre var mer benägen att se ljudet och bilden som 

separata enheter och beskrev gärna enheterna separat. Som att det snarare skedde en 

interaktion mellan testperson tre, ljudet och bilden.  

Detta följde inte samma mönster som övriga testdeltagare då båda de andra två 

testpersonerna såg ljud och bild som en enhetlig installation. Trots detta var 

upplevelsen hos testperson tre likartad som hos övriga två. Hon reagerade starkt, till 

och med så starkt att hon vid ett tillfälle ville ta av sig hörlurarna för att undkomma 

det ljud som ogillades. 

Det är svårt att svara på varför just testperson tre betedde sig på det sättet. Betyder 

det att intra-aktionen misslyckades för testperson tre? Inte nödvändigtvis. 

Testperson tre hade lika genomskinliga band mellan de olika agenterna och 

apparatuses som de andra testpersonerna. Möjligen kan man säga att det agentiella 

brottet misslyckades med testperson tre. Denne såg inte samhörighet mellan ljudet 

och bilden och försökte att välja bort och välja in saker i sin omgivning på egen 

hand. Detta var tydligt då testperson tre försökte ta av sig hörlurarna och på så sätt 

välja bort det obehagliga ljudet. Det skulle kunna skrivas ett kandidatarbete bara 

om just detta. 

6.1.4 Kritisk reflektion 

En kritisk reflektion över gestaltningarna kan hävda att testperson tres svårighet att 

se konstinstallationen som en enhet visar på behovet av förbättring av 

testsituationen och installationerna. Troligtvis hade det varit fördelaktigt att göra en 

förstudie, och itererat ett par gånger för att säkerställa att ingen komponent i 

konstinstallationerna dominerade ut den andra.  

Vad gällande urvalet av testpersoner och den situerade kunskap de besatt så är det 

inte helt otänkbart att de ändå har väldigt gemensam situerad kunskap, trots vida 

spridd ålder, då samtliga testdeltagare hade likartad bakgrund. Alla testdeltagare 

kom till exempel från samma land, stad och delade samma kultur. Kanske hade det 
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sett annorlunda ut om testdeltagarna hade haft mer varierande bakgrund, och 

därmed hade deras situerade kunskap potentiellt skiljt sig mer. 

En annan möjlig väg att utveckla förståelsen för provokationen som uppstår när  

kontrasterande enheter kombineras är att välja andra typer av sinnen som påverkas. 

Just i det här fallet användes ljud, det vill säga hörsel, och bild, det vill säga syn. 

Det skulle vara intressant att se om andra sinnen skulle framkalla diskussion och 

provokation på samma sätt. Men detta är endast en intressant fundering. 

6.1.5 Medieteknikerns ökade förståelse 

För att återgå till syftet om att som medietekniker kunna få en större förståelse för 

hur vi kan frambringa känslor med hjälp av digitalt ljud och vilken roll situerad 

kunskap och intra-aktion spelar, finns det en rad variabler som vi måste förstå. 

Vilka dessa varibler är blev tydligt genom experimenten.  

Det första som måste tas med i beräkningen är objektet som ska bevittna 

konstverket och dennes situerade kunskap. Det vill säga den tilltänkta målgruppen. 

Om det är just provokation som eftersöks måste konstnären känna sin målgrupp, ha 

en vetskap om gemensamma nämnare i deras situerade kunskap. Detta är något 

man skulle kunna säga att streetkonstnären Banksy har bemästrat, men vi 

återkommer strax till det.  

De två andra variablerna är vad som uttrycks i konstverket - själva konstverket i sig 

- och hur det uttrycks. Det vill säga den eller de övriga agenterna och appartuses de 

potentiellt förmedlas genom. Dessa två variabler står också i relation till den 

situerade kunskapen både hos målgruppen och konstnären.  

Nu återgår vi till hur Banksy verkar bemästrat detta. Banksy använder sig av grafitti 

som medie att förmedla sin konst på, med vetskapen om att det redan där 

provocerar folk.  Vidare använder Banksy politiska ställningstaganden i sin 

grafittikonst, ställningstaganden som han vet att målgruppen har referenser till, det 

vill säga gemensamma nämnare i målgruppens situerade kunskap.  

  



 
 
 
 
 

Sida 25 av 26 
 
 

6.1.6 Den provocerande ekvationen 

Genom ovan beskrivna variabler blir inte provocerande konstinstallationer mer 

komplierade än en simpel ekvation.  

Objekt (agent) 

med dennes 

situerade 

kunskap 

+ 

Installation (agenter) och det 

medel eller de apparater 

(apparatuses) som denna 

förmedlas genom 

= 

 

Intra-aktion = 

Reaktion  

 

Detta kan på ett enkelt sätt illustreras med gestaltningarna som använts i den här 

kandidatuppsatsen, exempelvis gestaltning fyra. Reaktionen som ville uppnås av 

skaparen var provokation. Därav måste ett fenomen skapas som upplevs som 

provokativt när agenterna intra-agerar.  

Testpersonerna var alla tre födda och uppvuxna i Sverige och i svensk kultur, med 

svenska och västerländska normer. Kunskapen om denna målgrupp är bland annat 

att det finns en norm om att våldtäkt inte är okej. Misstanken om våldtäkt 

provocerar och upprör människor inom målgruppen. I gestalningen var installation 

fyra en kombination av en bild på en liten söt flicka och sexuella mansstön. 

Testperson ett blir provocerad, arg och äcklad medan testperson två blir provocerad 

och äcklad och testperson tre blir provocerad, i intra-aktionen med gestaltningen.  

I designen av installationen användes alltså vetskapen om målgruppens situerade 

kunskap för att framkalla provokation. I installationen associeras flickan och 

mansröstens stön till olika saker av de tre testpersonerna, men kombinationen 

framkallar provokation. 
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6.2 SLUTSATS 

I detta kandidatarbete har det framkommit att tillförandet av kontrasterande ljud till 

bild ger en annorlunda upplevelse än vad de två enheterna ger var och en för sig 

och att det i sin tur kan leda till en provokation. 

Genom att tillämpa medietekniska begrepp har förståelse skapats för vilka variabler 

som behöver ingå i designen av en installation för att frambringa provokation. Med 

insikt och kunskap om vilka som ska bevittna installationen och deras situerade 

kunskap, kan en medietekniker frambringa en eftersökt känsla eller reaktion då 

denne förstår sig på intra-aktionen mellan ingående agenter som i sin tur 

frambringar önskat fenomen. 
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BILAGA 2 ORDLISTA 
I ordlistan följer en kort beskrivning av de termer och ord som presenterats i 

kandidatarbetet. 

Agent: är de delar och/eller deltagare som samverkar i en intra-aktion, det är dessa 

“agenter” som intra-agerar med varandra. 

Apparatus: utrustning eller instrument som man använder för att genomföra 

forskning. Till exempel så är apparatuses i detta kandidatarbete hörlurar och skärm, 

verktyg som bland annat agenterna intra-agerar med. 

Intra-aktion: kan för förklaringens skull jämföras med interaktion men, samspelet 

i en intra-aktion äger rum inom helheter där delarna är beroende av varandra och 

inte mellan självständiga enheter så som är fallet i en interaktion. 

Installation: är ett konstverk som förhåller sig till rummet och som inte går att 

definiera som måleri, skulptur eller någon annan av de klassiska konstgrenarna. 

Installationer utgörs oftast av flera tekniker i förhållande till det rum/den plats där 

det visas.  

Kognition: är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för 

de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och 

information. I klassisk psykologi talas det om kognition, emotion och volition, 

alltså tänkande, känsla och vilja som de tre begrepp som styr psyket. 

Kognitiva Processer: Högre mentala processer, såsom perception, minne, språk, 

problemlösning, och abstrakt tänkande. 

Manipulation/Manipulera: innebär att medvetet ändra ett tillstånd hos ett system i 

någon mening. 

Medieteknik: är det ämnesområde som infattar alla de tekniker som krävs för att 

publicera, distribuera och producera olika typer av medier. Medieteknik fokuserar 

på tekniken till skillnad från ämnesområden som fokuserar på framförandet, ibland 

benämnt med det ospråkliga mediateknik. 

Observation: detsamma som iakttagelse, uppsikt, att se och iaktta uppmärksamt, 

särskilt i samband med en undersökning. 
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Provokation: är en handling som på något sätt skapar ilska eller aggressivitet hos 

mottagaren eller bevittnaren av handlingen (Oxford Dictionary). Provokation 

behöver dock inte vara negativt men det är en stor utmaning att provocera så att det 

blir omtyckt. 

Replikering (av replikera): Kopiera. Göra en kopia av något. Göra om något 

likadant som förra gången. 

Situerad Kunskap: Tidigare händelser i en persons liv påverkar individens 

upplevelser och beslut. Individen blir som den är genom de upplevelser, lärdomar 

och erfarenheter den stött på i livet. Alla människor har olika situerad kunskap. 

Begreppet situerad kunskap sätter fokus på att vår möjlighet att få kunskap om 

verkligheten begränsas av vad det är att vara människa. En enskild forskare kan 

aldrig vara absolut neutral.  
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BILAGA 3 TEKNISK BILAGA 
I denna bilaga presenteras de tekniska delar som använts för kandidatarbetets 

gestaltning. 

 

LOGIC PRO X 

Logic Pro X är en DAW(Digital audio workplace) utvecklad av Apple Inc. 

Versionen använd i detta kandidatarbete är 10.3.1. Logic Pro X används främst för 

musikproduktion men även som ljudredigeringsprogram. I detta kandidatarbete 

användes Logic Pro X för att klippa, klistra och modifiera ljuden till önskade 

resultat. 

 

PREVIEW 

Preview är ett program exklusivt för mac datorer utvecklat av Apple Inc. Versionen 

som använts i detta kandidatarbete är 9.0. Preview används för att öppna framförallt 

bildfiler och i detta kandidatarbete användes det för att visa upp bilderna i 

installationerna. 

 

QUICKTIME 

QuickTime är ett program exklusivt för mac datorer utvecklat av Apple Inc. 

Versionen som använts i detta kandidatarbete är 10.2. I detta kandidatarbete 

användes QuickTime Player som är en del av QuickTime för att öppna ljudfilerna 

som producerades från Logic Pro X. 


