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Abstrakt 

Arbetet utgår från ett sökande efter mellanrummets form och betydelse. Med hjälp av 

filosofer, teoretiker och andra tänkare ger vi oss ut på en undersökning tillsynes gränslös för 

att på så vis kunna trampa upp våra egna stigar. 

 

Bricoleuren hjälper oss att skapa mening, att förstå processens olika delar samt vår situering. 

Leken som metod hjälper oss att ge form åt det oklara. Prövningar föder det material vi sedan 

kan kontrastera och urskilja mellanrummet med. 

  

Att jobba med mellanrummet som uttryck handlar för oss om att lösgöra sömmar, att i 

kontexten som kreatörer och medietekniker skapa ett utrymme att verka och lösa problem i. 

 

  

Nyckelord: Bricolage, empty space, in-between, medieteknik, mellanrum, slumpen, space  

 

 

Abstract 

This project springs out of a quest for knowledge about empty space, focusing on its shape 

and meaning. With the help of philosophers, theorists and other qualified thinkers we examine 

a seemingly endless topic, to find our own path of research.  

 

The bricolage helps providing meaning, and to understand the different stages of a process, 

and our own situation in it. Play, as a method, provides shape to that which is uncertain. Trials 

produce the materials which contrast against, and helps discern, the empty space. 

 

To us, the topic of empty spaces allows loosing up seams, so that we as creators can create 

dimensions where we can work and solve problems. 

 

 

Keywords: Bricolage, empty space, in-between, medieteknik, mellanrum, slumpen, space  
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”Att inte hitta i en stad kan vara ganska ointressant och banalt. Det som krävs är okunnighet 

- inget annat” säger 1900-talsfilosofen och essäisten Walter Benjamin. ”Men att gå vilse i en 

stad på samma sätt som man går vilse i skogen, det kräver en helt annan skolning” 

(Solnit, 2012) 
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Inledning 

Medieteknikerna är vi, Paul Lindberg och Paula Fierro Smith. Kontexten; en 

undersökningsprocess på campus Karlshamn inom Digital Medieteknik. Vi har under de 

senaste 5 månaderna verkat så som studenter inom medieteknik kan verka inom ett 

transdisciplinärt fält. I fem månader har vi jagat ett odefinierat mellanrum. Det är så vi 

fostrats, här. Betydelsen av en grundlig undersökningsprocess har på olika sätt lyfts fram i 

flertalet kurser. Det är resan fram till något slutgiltigt som är det intressanta för oss. Av den 

orsaken har gestaltningen fått en sekundär mening. Vi menar, att det är berättelsen som än inte 

infunnit sig som först måste sökas. Det är därför vi inte är grafiska designers, fotografer, 

kompositörer, ljudtekniker etc. Vi är digitala medietekniker. Inom digital medieteknik på Bth 

finns fyra olika inriktningar och vi antar att de allra flesta av oss har sökt sig hit hösten 2014 

som en följd av ett av dessa intresseområden.  

 Digital ljudproduktion 

 Digital bildproduktion 

 Digitala spel  

 Webbutveckling 

Då, krävdes inga intagningsprov inte heller behovet av att skicka in arbetsprover. Din 

nyfikenhet räknades som tillräcklig för att få söka in och påbörja din resa. 

 

De ständigt återkommande undersökningarna har medfört att vi utvecklat en viss färdighet i 

att kasta oss, nästan med huvudet före, i ovissheten. Dessa intensiva resor som vi kallar 

undersökningar, är starkt förenade med en känsla av hatkärlek. Vi vet med erfarenhet hur det 

känns att nästan vilja kasta in handduken, hur det känns att bestiga ett nästintill omöjligt berg 

men även lyckan och glädjen som infinner sig när pusselbitarna börjar falla på plats och när 

det obekanta blivit bekant, ditt eget. I backspegeln, och då menar vi här och nu, den fjärde maj 

2017, förstår vi det Donna Haraway uttrycker i en intervju vi funnit i boken Donna Haraway 

– Live Theory: 

 

Joseph:  In a recent interview you talked about how all the figures you’ve chosen in your 

writing are intensely personal to you in that time and place and circumstances. 

Presumably, then anyone’s figures could be very personal for them. 
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Donna : Yes. Why would one work on something that didn’t have a serious connection? 

The connection could be anger. It could be hope. It could be any number of 

things. But without a connection you are not going to care, and these 

connections make you more open, in my way experience. Everything I care 

about makes me more worldly, not less. Worldly in the sense of connected to 

ripples... Think of the image of a pebble in the lake; an indefinite ripple effect, 

or if you look for a ramifying metaphor, a large and indefinite set of connections 

Not infinite but indefinite. So that anything you care about – with a particular 

kind of caring that I think I have learned  partly as a scholar, but learned in 

other ways too – any kind of caring ought to make us more worldly at the same 

time it makes the questions more intensely personal.  

 (Schneider, 2005, ss. 115-116) 

 

Varje gestaltning som arbetats fram och presenterats här under våra tre år, är situerade och har 

för oss två, olika kopplingar till begreppet mellanrum. Vi har precis som Donna Haraway 

förespråkat, mångdubblat våra kopplingar och dessutom förgrenat våra processer för att på så 

sätt möjliggöra än fler kopplingar. Vissa kopplingar har varit oväntade och inneburit 

samarbeten, omöjliga att förutspå. Detta är insikter som kommit till oss nu när vi befinner oss 

i slutet av vår treåriga upptäcktsresa. Kandidatarbetet är således i allra högsta grad personlig 

och starkt präglad av de teorier och perspektiv vi fått utvecklat här genom dialog och praktik. 

Nu när vi har klivit åt sidan och satt punkt för denna undersökning återstår att nysta ut en 

väldigt trasslig tråd och låta pusselbitarna falla på plats.   

 

Bakgrund 

Vi har med hjälp av filosofer, teoretiker och personer inom kreativa näringar utforskat 

mellanrummet för att på så vis skapa oss en uppfattning för dess form. I nationalencyklopedin 

finner man följande förklaring på ordet mellanrum: mellanliggande fritt utrymme mellan 

platser där något är placerat.  För att förstå sig på mellanrummet behöver vi förstå dess 

relation till struktur. Vad vore en text utan mellanrum? Mellanrumsformerna är nödvändiga 

för att exempelvis kunna urskilja texter, men även för att kunna separera dagarna från 

varandra. Den ena möjliggör den andras existens. Utan strukturer finns inte heller mellanrum. 

Ska vi överhuvudtaget kunna förnimma de sammankopplingar och interaktioner som enligt 

Gilles Deleuze utgör livet, behövs mellanrummet som differentiering.  
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De tankar vi haft kring mellanrummet, dess form och innehåll, har förankrats i teser om stad 

och land, identitet och tid. 

Resan i sig, tiden fram till idag, har skapat ett utrymme för mening. För vad vi tänkt göra av 

detta mellanrum hade vi inte någon aning om i början. Vad som passar in i denna 

mellanrummets form har utkristalliserats sig i slutet.  

Att jobba med mellanrummet som uttryck handlar för oss om att lösgöra sömmar, att i 

kontexten som kreatörer och medietekniker skapa ett utrymme att verka och lösa problem i.  

 

Hur närmar man sig ett mellanrum? 

I all hast kan mellanrummet tanklöst målas upp som en blank yta eller en händelselös 

sekvens. Dessa tillsynes anspråkslösa ytor finns lite varstans, i vardagen, på jobbet, i 

konstruktioner, i landskap, i tanken, för att nämna några få. De är synliga men tycks ha ett 

underordnat värde och innehåll, till den grad att de i många situationer förbises. Detta arbete 

avser att lyfta fram mellanrummet och påvisa dess vitalitet. 

Men hur närmar man sig ett odefinierat mellanrum? Detta arbete kan tyckas något spretigt 

eller av en mer eklektisk art. Vi har låtit oss influeras av vitt skilda discipliner, akademiska 

texter så väl som skönlitterära sådana. Och kanske säger detta något om oss själva? Dock är 

detta tillvägagångssätt något som passar oss båda. Vi är inte unika i detta avseende. Det finns 

fler som inte låter sig låsas vid metoder och teorier, som har en bricoleurs förhållningssätt, 

som nyttjar de metoder som passar undersökningen bäst, (Bryant, 2011) 

 I A Savage Mind beskrivs bricoleuren enligt följade: 

 

The ”bricoleur” is adept at performing a large number of diverse tasks; but, unlike the 

engineer, he does not subordinate each of them to the availability of raw materials and tools 

conceived and produced for the purpose of the project. His universe of instruments is closed 

and the rules of his game are always to make do with “whatever is at hand”, that is to say with 

a set of tools and materials which is always finite and is also heterogeneous because what it 

contains bears no relation to current project, or indeed to any particular project, but is the 

contingent result of all the occasions there have been to renew or enrich the stock or to 

maintain it with the remains of previous constructions or destructions.  (Levý Strauss, 1968) 
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Frågeställning 

Vad är ett mellanrum inom medieteknik? 

Hur kan mellanrummet leda en medieteknisk undersökning? 

 

Syfte 

När man hör namnet Digital Medieteknik kan man väldigt lätt tro att vi studenter enbart 

använder oss av digitala verktyg i våra produktioner. Att målet med en produktion är den 

produkt som tas fram. Vi vill inte avfärda detta men hoppas att med hjälp av vårt arbete visa 

en annan aspekt, processen.  Hur kan ett begrepp som mellanrum driva en medieteknisk 

undersökning. Vad innebär det att få gå vilse, att kasta sig med huvudet före i ovissheten och 

inte veta om du lyckas ta dig hem. 

 

Det gemensamma textskapandet  

Att författa en egen text tar tid. Att författa en text tillsammans med en partner tar längre tid 

och är mer komplext än föregående alternativ. Dock finns många positiva fördelar med att 

skriva i partnerskap. Två unika individer som tar sig an mer eller mindre svårbegripliga texter 

finner stöd i att ha varandra. Våra erfarenheter medför att texter förstås på olika sätt vilket ger 

oss fler perspektiv när vi i diskussion försöker göra det komplexa begripligt. Tillsammans har 

vi skrivit och skrivit om denna text flertalet gånger. Vi har alternerat om vem som förfogar 

tangenterna och varit ense om att den av oss som just vid tillfället sitter med datorn även har 

vetorätt.  
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 Tidigare och aktuell forskning 

Under rubriken Mellanrum kommer vi bekanta oss med andra som precis som vi försökt 

förstå sig på mellanrummet. Här finns även ytterligare två rubriker, nödvändiga tror vi för att 

kunna bedriva en undersökning av detta slag. Hur går man tillväga för att fånga något flyktigt, 

något man inte vet vad det är?  

 

Mellanrum 

Vi är inte de första som lockas av detta formlösa, många gånger översedda mellanrum, som 

Elizabeth Grosz uttrycker sig i Architecture from the outside; ”the in-between has become a 

celebrated and prolific methaphor for many feminist and postkmodern discourses” (Grosz, 

2001, s. 93).  

Metoderna att närma sig detta avbrott är lika många som antalet samtal och avhandlingar som 

denna undersökning lutar sig mot. I Konsten att gunga prövar Monica Sand mellanrummets 

möjligheter bl.a. genom att försätta en dansare i en repetitiv rörelse under en bro. Den 

överdimensionerade gungan får tillfälligt svinga i en pendelrörelse under bron, vilket frigör 

bron från sin statiska identitet samtidigt som ett förbisett avbrott aktiveras (Sand, 2015). Ett 

annat exempel är Annika Notér Hooshidar som i sin roll som pedagog och koreograf försöker 

synliggöra studenternas personliga utrymme, ett tolkningsutrymme. ”I de mellanrummen 

finns möjligheten att manifestera den längtan och det behov som driver dansaren vidare, i de 

mellanrummen kan dansaren skapa en självständighet och en tydlig identitet som konstnär” 

(Fareld, o.a., 2009, s. 118).  

 

Ett mellanrum är ett avstånd som skiljer det ena från det andra, ett gap som blir till ett 

utrymme för det som faller emellan, ett avbrott i något konstant. Ett mellanrum kan även vara 

en inställd tåg-eller bussresa som försätter en i en ofrivillig väntan, men även en kopp vit 

varm choklad från Espresso House. Mellanrummet kan således förstås som passivt och aktivt, 

positivt eller negativt, ett hem för några och en temporär plats för andra (Saltzman 2009). 

Elizabeth Grosz formulerar mellanrummet enligt följande: The space in-between is that which 

is not a space, a space without boundaries of its own, which takes on and receives it-self, its 

form, from the outside, which is not its outside”. (Grosz, 2001, s.91) Grosz talar här om ytor 

som icke-ytor, vars form och gräns beror av andra ordningar utanför.  
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Icke att förglömma mellanrummens möjligheter i städernas utkanter. Ambivalenta miljöer där 

olika aktiviteter och utövare möts. Etnologen Anita Beckman menar att dessa platser i modern 

tid betraktas som tomma utrymmen mellan händelser och platser, men att de i människans 

enskilda liv kan vara signifikanta.  Hon menar att dessa utrymmen kan ge plats för eftertanke 

och andrum.  Att påstå att ingenting särskilt händer i mellanrummet är alltså ett felaktigt 

påstående. (Saltzman, o.a., 2009) 

 

Att fånga slumpen 

Hur kalkylerar man med det oförutsedda? Det tycks vara en konst som handlar 

om att erkänna att det oförutsedda spelar in, att bibehålla balansen när man blir 

överraskad, att samarbeta med slumpen, att erkänna att det finns vissa 

grundläggande mysterier i världen och därmed en gräns för vad vi kan beräkna, 

planera och kontrollera. Att kalkylera med det oförutsedda är kanske just den 

paradoxala bedrift livet ytterst kräver av oss”. (Solnit, 2012, s. 10) 

 

I engelskan finns ett ord serendipity som beskriver ”den som finner något utan att egentligen 

ha sökt det, en slumpmässig upptäckt”. Kopplat till detta ord finns även sagan om de tre 

prinsarna av Serendip som gjorde just det. Under sina resor gjorde de oavsiktliga upptäckter 

om sådant de inte sökte (Leidman, 2002).  

 

Serendipity kan något förenklat översättas eller förstås som slumpen. I flera texter hittar vi 

exempel på människor (forskare, prinsar och konstnärer) som ger sig ut utan att riktigt veta 

vad de letar efter, där det förutsättningslösa, ovissa och okända varit ett villkor för att fånga 

slumpen. Ingrid Nilsson, forskare i vaskulär biologi på Karolinska institutet, berättar om egna 

erfarenheter där slumpen varit en medaktör i olika upptäckter, men betonar även vikten av att 

vara ”väl rustad”, dvs. ha ”rätt kunskaper för att lyckas fånga det tillfälle som ges”. Vidare 

påpekar hon att just denna forskning, den förutsättningslösa forskningen, fått mindre 

utrymme: ”idag ska vi helst kunna beskriva vad vår forskning kommer att leda till redan innan 

vi börjar. Det ger oss mindre utrymme för att ta in på eventuella sidospår och utvärdera annat 

som kan dyka upp” (Brandt, 2013) 

 

Att likt Ingrid Nilsson eller prinsarna av Serendip ge sig ut i det okända kräver förutom 

kunskap och mod, ett visst deltagande som gör sökandet och irrandet starkt personligt. Detta 
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är som författarna till Många möjliga metoder skriver, inte en insats som förhåller sig till 

arbetstiderna nio till fem, utan kräver ett jourhavande ”så länge undersökningen pågår” (Ehn 

& Löfgren, 2011) 

 

Why would one work on something that didn’t have a serious connection?… 

But without a connection you are not going to care, and these connections make 

you more open, in my experience. (Schneider, 2005, s. 115) 

 

Under rubriken Genvägen och omvägen skriver professorn och författaren Sven-Eric Liedman 

om kunskapens tidseffektivisering. Förvisso finns det en fördel i att snabbt kunna sätta sig i 

nya sammanhang och kvickt kunna dra säkra konklusioner. Dock riskerar en sådan process 

”att rensa bort sådant som inte omedelbart ter sig viktigt eller matnyttigt”. Att rikta sin 

uppmärksamhet enbart till det som rör den egna verksamhetssfären leder, menar han, till 

förkortning och inskränkthet. En förkortad väg, kan således leda till att det enbart likartade 

sammanfogas och därmed uppstår inget nytt. Nya perspektiv fortsätter han, behöver en sorts 

fantasi. Även detta är något som måste praktiseras och övas fram. Det handlar om att 

inkludera det bortom logik och information. I sin text tar han upp exempel på forskare inom 

genetik, fysik och kemi som i sitt arbete hade gränsskridande diskussioner men även tog in 

samtal kring film, musik och teater. Alla forskade således inom olika grenar, och man kan tro 

att de var på väg mot samma mål. Dock var det först när framgången åstadkommen som de 

enades om en rad grundläggande resultat.  

 

En skaparprocess är utdragen, och skall den mynna ut i något nytt kan den inte ”förutsägas, än 

mindre göras till rutin”. Varje ny upptäckt är på så sätt konsekvens av slumpen. Men precis 

som Ingrid Nilsson tidigare påpekat menar även Liedman att det inte handlar om lotteriets 

slump. Den slumpen vi behandlar kan bara fångas in om man är väl förberedd (Leidman, 

2002). 

 

Bricoleuren 

Nyfiket titta vi runt bland alla de böcker som står uppradade på hyllorna i det arbetsrum vi 

befinner oss i, och likt det som nämnts under tidigare rubrik så kommer slumpen spela en stor 

roll även i vårt arbete.  I detta arbetsrum finner vi en bok som introducerar oss för någon som 

vi känner har stora likheter med den medietekniker vi kommit till att bli under vår tid på 
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Blekinge Tekniska Högskola.”Bricoleuren”, ursprungligen en fransk term, beskriver denna 

någon som: ”And in our own time the’bricoleur’ is still someone who works with his hands 

and uses devious means compared to those of a craftsman.” (Levý Strauss, 1968, s. 11) 

Benämningen, bricoleuren, har sedan på olika sätt nyttjats för att förstå någon vars metoder 

till stor eller viss del liknar bricoleurens tillvägagångssätt. Med hjälp av bricolagemetoden 

utmanar Levy-Strauss i sin bok ”The Savage mind” dåtidens binära tänkare när han försöker 

skapa en förståelse kring människans rationella tänkande (Levý Strauss, 1968) .  

 

Ytterligare en likhet är vår tvärvetenskaplighet och bekymret med att hitta en ämnesidentitet.  

Detta är något professorn S´everine Le Loarne påpekar då hon nämner att: “As 

for”Bricolage” different definitions have been given to this concept (Isaksen, 1988)). 

Nevertheless, they all converge toward the same idea of resources gathering, assimilation and 

re-combination to produce something new and useful (Amabile, 1988)” (Le Loarne, 2005, s. 

2). Hon fortsätter: “Bricolage is still percieved as to be an unstable”expression”. Its borders 

are not clearly defined. Its status stills be discussed” (Le Loarne, 2005, s. 4)  

Därav förhåller sig bricoleuren, likt oss, transdisciplinärt och låter dess resa efter svar gå via 

vitt skilda fält (Rogers, 2012, s. 2) 

 

Att låta vår process ta dessa vägar via flertalet olika fält kan tyckas vara tidskrävande och 

något som kräver väldigt mycket arbete. I motsats till detta påstående så är bricoleuren 

införstådd i att det inte finns definitiva svar, att finna kunskap är en ständig process och det 

medför att bricoleuren vid något tillfälle måste göra ett tillfälligt stopp i det förloppet. Med 

hjälp av sin fantasi och de verktyg, material, och artefakter han eller hon besitter för stunden 

skapar bricoleuren något nytt och användbart (Rogers, 2012) Rogers nämner även i sin 

forskning kring Bricolage: ” For Levi-Strauss, mythical meaningmaking bricoleurs combine 

their imagination with whatever knowledge tools they have at-hand in their repertoire (e.g., 

ritual, observation, social practices) and with whatever artifacts are available in their given 

context (i.e., discourses, institutions, and dominant knowledges) to meet diverse knowledge-

production tasks.” (Rogers, 2012) 

 

Likt bricoleuren gick vi in detta arbete utan förbestämda metoder, verktyg eller planer för att 

på så sätt vara öppna, flytande och flexibla (Rogers, 2012, s. 3). Detta förhållningssätt 

affirmerar även Billy Ehn och Orvar Löfgren som menar att det är en förutsättning när man 

söker att fånga något så svårgreppat som det mellanrum vi söker. I deras fall var det en 
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strävan efter att förstå fenomenet ”väntan” som inspirerade dem att anamma bricoleurens 

metoder. De sökte en större förståelse kring ämnet och tillät sig därför att beträda okända 

marker (Rogers, 2012) (Ehn & Löfgren, 2011) 

 

Sammanfattning  

Som vi redan påpekat finns det många olika sätt att närma sig ett mellanrum. För att komma 

fram till de teorier vi valt att förena, har vi varit tvungna att ta oss igenom ofantligt mycket 

text av alla möjliga slag. Det finns fler filosofer och teoretiker som påverkat våra tankegångar 

men som inte kommer att presenteras då vi är tvungna att avgränsa oss för vad som utgör ett 

kandidatarbete. Dessa tre teorier är således de ingångar som för oss gjort undersökningen 

meningsfull men även möjlig för att kunna ta oss bortom våra egna föreställningar kring vad 

detta arbete kan mynna ut i. 
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Metod 

Det är egentligen efter att man satt punkt i ett arbete, även om en konstgjord sådan, som 

undersökningen träder fram. Det är när man bläddrar igenom det material som samlats in, det 

Ehn och Löfgren (2001) kallar etnografiska ”snapshots”, som varje fragment hittar sin plats, 

sitt sammanhang i något större.  

 

Bricolagemetoden är en metod som i efterhand, för oss, tydliggjort hela vår 

undersökningsprocess, som givit oss distans och möjlighet att förstå vad vi söker efter. Vi har 

likt gungan i Monica Sands avhandling svingat fram och tillbaka likt en pendelrörelse in och 

ut i mellanrum. Varje mellanrum kan ses som ett träningstillfälle, en möjlighet att utveckla 

och öva upp en slags känslighet för dess uttryck. Samtidigt erhåller vi en större förståelse för 

det Grosz beskriver som ”the outside”, mellanrummets motsats, struktur. 

 

Innan vi fördjupar oss i den metod som bäst kartlägger vår process och undersökning, bör en 

bakomliggande omständighet presenteras, som präglar hela vår undersökning och nu även 

utanför rollen som medietekniker. Denna faktor utgörs av teorier, filosofiska perspektiv 

sprungna ur feministiska vetenskapsstudier, en förgrening eller inriktning inom 

genusforskningen. 

 

Situerad kunskap 

Inom de teknikvetenskapligt relaterade kunskapsfälten har genusforskningen inneburit dels en 

problematisering av teknikvetenskapens epistemologiska grundvalar och dels lett till 

interventioner såväl inom teknikpolitiska sfärer som inom teknikutvecklingen i sig. Denna 

teknikorienterade del av genusforskningen kallar vi feministisk teknovetenskap (Gulbrandsen, 

Trojer, Björkman, & Elovaara, 2006). Som ovan nämnt är feministisk teknovetenskap en 

viktig ingrediens i våra studier, och utgör ett av de tre ben som medieteknik står på. Situerad 

kunskap är ett av de begrepp som introduceras redan första året och som sakta men säkert fått 

mogna och erhålla mening i prövande dialoger och samverkan med andra. Situerad kunskap 

är således en kollektiv insats och inte heller något som tillskrivs en undersökning i efterhand.   

  

Thus, when one’s knowledge is situated this happens through the epistemic and 

therefore political and cognitive rearrangements that result from the work of 

gaining and utilizing a critical and dissonant perspective. (Mchugh, 2015, s. 45)   
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Det är en kritik och ett försök att komma bortom vetenskapens dikotomier så som 

objekt/subjekt och natur/kultur. Donna Haraway menar att det är det enda sättet att hålla 

delaktiga ansvariga för sin medverkan i kunskapsprocesser. Här existerar inga oskyldiga 

positioner. En situering kräver ett ansvarstagande för vad som fabriceras, en praxis, ”ett 

ställningstagande som hela tiden måste praktiseras och levandegöras i det dagliga arbetet” 

(Gulbrandsen, Trojer, Björkman, & Elovaara, 2006)  

 

Precis som Haraway presenterar ofärdiga begrepp är vår utgångspunkt och resan i sig 

ofullständigt och fragmentariskt. ”I feel aligned with ways of getting at the world as a verb” 

framhåller hon i en intervju (Ihde & Selinger, 2003). Det förhållningssättet tillskriver världen 

ett tillstånd, en rörlighet och ett tillblivande, i motsatts till ”tingens” förmåga att förenkla och 

reducera komplexitet.  Det betyder att världen/världarna tillblir med oss och vi med den/dem.  

Denna resa kan därför inte ses som en soloprestation utan är ett arbete som fått och får sin 

form med allt mänskligt som icke mänskligt som krockar med oss. 

 

Vår process – vårt mellanrum 

Processen är vår process, alltså är vi författarna till mellanrummet. Inledningsvis började vi 

med oss själva och har egentligen låtit det vara på det viset genom hela undersökningen. Våra 

tankar har fått stöta och blötas med andras tankar kring mellanrum. De teorier vi valt att lyfta 

fram i vår process, har fallit på plats allteftersom. Det är med dem vi skall författa vår historia 

om vårt mellanrum. 
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Undersökningen kan i efterhand delas in i två faser. I den första fasen bekantade vi oss med 

olika mellanrum för att på så vis förstå dess innehåll och sedan även vad som skiljer dem åt. 

Redan här upptäckte vi ett gap mellan undersökningens fart och vår egen förståelseprocess. 

Att läsa och iaktta något är inte detsamma som att faktiskt själv uppleva det vi läser om. 

Dessa aha-upplevelser kom titt som tätt att prägla hela vår undersökning. Ibland kan samma 

mellanrum orsakat flera aha-erfarenheter spridda under hela undersökningens förlopp. Efter 

en viss tid i vår undersökningsprocess kom aha-upplevelserna att aktivera olika mellanrum 

men även texter, filosofer, teoretiker och erfarenheter om vartannat, utan någon sorts ordning. 

Frågan Vad är ett mellanrum? har plötsligt fått ett helt nätverk av möjliga kopplingar. I detta 

nätverk lyckades vi ändå hitta gemensamma attribut vilket ledde till att vi skapade ett utryck, 

ett uttryck för mellanrummet (se bild ovan).  

Fas två har för oss handlat om att förstå vilket mellanrum vi söker. Detta moment har med all 

säkerhet varit det svåraste och mest flyktiga. Här någonstans får självreflektionen i vårt arbete 

en större roll. Om och om igen ställer vi oss frågorna; vad har vi gjort och vad gör vi? Hur har 

vi gjort detta och varför gör vi detta? Här någonstans börjar vi ”mappa” våra egna spår och 

erfarenheter. Vad som upplevs är något svår att återberätta, men kan liknas ett förstoringsglas 

som plötsligt riktas mot oss, av oss själva. På något vis utsätter vi oss för oss själva. 

  
2017-05-01 – Ur Paulas workbook 

Mellanrummet ha kommit att bli en metafor för vår egen process. Den process 

som är så signifikant och essentiell men som inte syns om den inte aktivt och 

medvetet aktiveras. Vi har rört oss upp och ner, ut och in, hackigt och i cirklar. 

Jag upplever nu att vi närmar oss vår egen svans. Har denna undersökning 

”mappat” sin egen rörelse? Har vi närmat oss och snart kommit ifatt vår egen 

svans? Det känns som om medvetandet spelar ett spratt med mig.  

Jag ser och kommer förbi mina egna avtryck. Är mellanrummet kärnan eller 

processen… Eller är mellanrummet den metafor vi använt oss av för att fånga 

processen, det undflyende? Har vi ”mappat” oss själva? Jag känner mig vilsen. 

Hur ska alla dessa fragment sättas samman? Bara för att det ena behandlats före 

det andra, är det tillräckligt för att placera det först? Jag känner mig vilsen! 

Världen i tillblivelse… Betyder det att den ständigt föds på nytt?  

Möjligheterna att förändra är konstanta. Jag kan alltså inte vara eller känna mig 

säker i vad som pågår eller kommer att hända… och vad allt detta betyder…  

Men jag behöver kanske inte ge några svar, snarare ställa frågor. En värld eller 

världar som tillblir är komplexa och inte på något sätt förenklade. 
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Kommande dagar sätter vi punkt om och om igen för undersökningen men kastas tillbaka lika 

snabbt, och undersökningen får förlängas. Det är först när vi lyckas släppa tanken kring 

mellanrummet, det Sven-Eric Liedman kallar ”den intensiva distraktionen ” som vi på riktigt 

förstår vad det är vi söker. 

 

”Man följer ett spår, man känner på sig att man närmar sig något viktigt. Men 

ändå flyr lösningen undan, och den blir på samma gång mer gäckande nära och 

ouppnåelig ju mer man koncentrerar sig på att finna den. Det är först när 

uppmärksamheten vänds åt något annat håll som svaret på frågan kommer.  

(Leidman, 2002, s. 186) 

 

Det handlar om en skiftning i uppmärksamheten, en distraktion mitt i koncentrationen, där 

periferi blir centrum. (Leidman, 2002). Som tidigare nämnt har bricolagemetoden hjälpt oss 

att ”mappa” vår rörelse.  Att rikta förstoringsglaset mot oss själva är en strategi som 

eftersträvar att synliggöra våra vanor och rutiner som ”forskare”. Varför gör vi som vi gör? 

Som vi nämner alldeles i början av detta arbete har vi utvecklat en viss färdighet i att ”kasta 

oss med huvudet före” in i ovissheten, dvs. påbörja och bedriva undersökningar utan att riktigt 

veta var vi ska hamna. Denna nu förfinade metod sitter i kroppen i form av erfarenheter som 

under tre år prövats och praktiserats fram. Kursen som helhet, de ramar som formulerats, kan 

med hjälp av bricolagemetoden tolkas som den brytpunkt som ifrågasätter och synliggör våra 

praktiker. Denna strategi orsakade ringar på vattnet, det Haraway i sin intervju (Schneider, 

2005) beskriver som en s.k. ”ripple effect” som i sin tur avtäckte fler situerade vanor och 

rutiner. Vårt självklara sätt att ta oss an en undersökning är inte så självklar när vi inte får 

tillgång till våra kroppar och den tid en kunskapsprocess faktiskt kräver.  

 

Pendlandet in och ut i olika mellanrum i tid och otid möjliggjorde en stor variation av material 

att utgå från. Varje pendelrörelse har haft sin egen metod. Dock finns något som befläckat 

samtliga metoder som kan beskriva som en ofullständighet, i andra ordalag en öppenhet. Det 

viktigaste för oss i jakten på något undflyende har varit att möjliggöra en dialog med alla 

inblandade. Därefter har det materialet kontrasterats. Här lärde vi oss se skillnader men även 

likheter i alla mellanrum. Parallellt med dialogen har görandet ägt rum. Vi har med de medel 

vi har tillgång till skapat mellanrum om och om igen, tills vi funnit ett eget uttryck. Denna 

process tog tid och det var inte förrän vi lät leken ta större plats i våra prövningar som vägen 

mot ett eget uttryck tog fart. Leken kan frigöra en från tvångströjan. Med hjälp av leken 
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vågade vi ge form åt något oklart.  Leken är många gånger det sätt konstnären närmar sig det 

hen studerar. Genom att ”våga sig mycket nära och mycket långt bort från tingen, att öva sig i 

både närsynthetens och förströdda blickens konst eller att försöka fixera det vi bara uppfattar 

som en förbipasserande skugga i ögonvrån”. (Ehn & Löfgren, 2011, s. 212)   Det är inte 

förrän detta ägt rum som svaret kommer till oss. 
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Gestaltningsprocess 

Som tidigare framhållits kan undersökningen delas upp i två faser. I den första fasen står 

repeteringen i centrum. Likt en dansare som övar upp sin skicklighet genom upprepning 

behöver vi som medietekniker närma oss mellanrummet om och om igen. Glädjen och 

tillfredsställelsen ligger dock inte för dansaren eller koreografen i att dansaren kopierar exakt 

samma uttryck, utan glädjen ligger i att hitta just det mellanrummet som skiljer dansaren från 

koreografen men som samtidigt förenar dem båda. Vår tolkning av mellanrummet, det vi inte 

visste vad det var, det undflyende kom till oss på grund av och tack vare upprepning. Man 

måste ha sett något för att se något nytt” skriver Leidman (Leidman, 2002, s. 176) och detta 

fodrar nyfikenhet, tålamod samt uppmärksamhet.  

 

Varför installation? Det finns många anledningar till att vår gestaltning flyttades ut i rummet. 

Den enklaste och mest självklara svaret var och är; att synliggöra vår process på så sätt att 

besökaren omöjligen förbiser den. Det var viktigt för oss att visa en annan form av produktion 

bortom det många idag kopplar till medieteknik. Att jobba förbi deras förväntningar, bjuda på 

något annorlunda, så väl för dem som för oss. 

Precis som Monica Sand med sin gunga aktiverar ett fritt utrymme under en bro, har vi 

inspirerats av henne, och med hjälp av våra ballonger aktiverat rummets rymd. Med hjälp av 

ballonger fångar vi besökarens intresse och leder även medvetet blicken upp mot höjden där 

korta animationer projiceras mot en glasruta. Animationerna skildrar en abstrakt tolkning av 

vår process, en berättelse om mod och motstånd.  
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Etnografiska Snapshots: 

Detta avsnitt har vi valt att kalla etnografiska snapshots. Bricolagemetoden nyttjar nämligen 

just detta, olika metoder att samla in material med. De olika mellanrum vi undersökt har 

således krävt sina specifika metoder. Nedan presenteras ett urval av dessa spår som även 

mynnat ut i mindre gestaltningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Affisch: Vad är ett mellanrum?  

Frågan ställs till studenter, lärare och övriga inom högskolans campus. Affischerna ger 

deltagarna möjligheten att anonymt svara på frågan utefter egna tankar och idéer. Svaren 

hjälpte oss att komma igång men gav oss även olika perspektiv på mellanrummet att komma 

tillbaka till under undersökningens gång. 
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Affisch: Citat  

Bricoleuren nyttjar pennan flitigt 

och antecknar det han eller hon 

finner intressant. All form av text 

vi kom över som för oss var eller 

kunde vara av intresse (artiklar, 

böcker, notiser mm) sparades i 

form av korta eller längre citat på papper. Denna metod nyttjades flitigt i hopp om att föra 

undersökningen framåt. 

 

 

Produktion: Ljudliga Mellanrum (intervjumaterial finns som separat bilaga)  

I början av undersökningen intervjuades två personer inom kreativa näringar. Båda fick frågan 

vad är ett mellanrum? Dessa samtal kom båda att handla om mellanförskap. Denna intervju 

har sedan dekonstruerats och satts ihop på nytt för att lyfta in andra perspektiv.  
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Produktion: Veckans mellanrum (vlog) 

Ett försök att föra en slags dialog med 

omgivningen. Försöket lades dock ned efter 

första inspelningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Hellre än identitetslös essentiell” 

Syftet med denna prövning var att förstå mellanrummet 

som essentiell. I dialog med B. Renner (personlig 

kommunikation, 22 mars 2017) får mellanrummet en 

något förändrad tolkning. Här leker vi fram en 

förståelse för mellanrummets mening kopplat till 

typografi. 

 

 

 

Sammanfattning 

Bricolagemetoden har möjliggjort en kartläggning av en väldigt stökig undersökningsprocess.  

Genom att lokalisera brytpunkter har vi funnit de villkor vi behöver för att kunna bedriva en 

flyktig process. När kroppen inte längre får vara det instrument vi utgår ifrån synliggörs även 

våra praktiker och vår situering.  
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Slutsats & diskussion 

För att mäkta med den ansträngning som ett kandidatarbete kräver har det för oss varit viktigt 

att göra undersökningen meningsfull. Det betyder att undersöka något som är aktivt och av 

intresse dygnets tjugofyra timmar, alltså, att inte skilja arbetet från ”livet” och på så sätt göra 

undersökningen mer angenäm. Genom att ansluta mellanrummet till ett nätverk av kopplingar 

(betydelser) möjliggörs följaktligen desto fler ingångar till dialog. Detta är något som även 

lyfts fram i artikeln Genusforskning inom teknisk fakultet: en kunskapspolitisk utmaning. 

 

”Att ställa öppna frågor som inbjuder till dialog innebär en början till 

kommunikation och en öppning till en reflexiv process för både datavetaren och 

genusforskaren, en process där man tillsammans kan söka nya vägar till 

förändring och förnyelse”. (Gulbrandsen, Trojer, Björkman, & Elovaara, 2006, 

s. 52)  

 

Ett mellanrum behöver dock fortfarande en struktur att förhålla sig till. Som vi tidigare nämnt 

möjliggör den ena den andras existens. Så vilka ramar har vi förhållit oss till när vi frångått 

den initiala strukturen? Under rubriken tidigare och aktuell forskning hittar vi de teorier som 

hjälper oss att utforma den plattform som vi menar uppfyller våra villkor, och som beskriver 

vårt (utifrån sett) planlösa irrande i olika mellanrum. Vi inspireras i att tänka lateralt, att 

avvika från ledet och att förstå att våra och andras föreställningar kring medieteknik många 

gånger begränsar oss. Att reducera medieteknik till något avskild från livet, innebär en 

konkretisering som i sin tur gör den mer svårtillgänglig. Att redan från början inleda med en 

frågeställning hade begränsat alla de sidospår vi under resans gång landat i, som i slutet givit 

oss olika perspektiv att se mellanrummet med men även förstå medieteknik igenom. Att 

endast leta efter mellanrummet i redan väl nedtrampade stigar hade skapat fler historier av 

samma sort om det vi redan vet eller kan chansa oss till. Att lyfta blicken och ta in hela livet 

in i undersökningen, med all den komplexitet av kopplingar som två kroppar kan bära, har 

stillat behovet av att definiera och därmed även reducera medieteknik till något statiskt. 

Istället ser vi det som ett möjligheternas fält, ofullständigt och därav tillgänglig för den som 

bemödar att ansluta sig. 

 

Ett avgörande steg i vår undersökning var mellanrummets uttryck som vi arbetade fram under 

fas ett. Vad den riktigt skulle medföra visste vi inte förrän vi med hjälp av bricolagemetoden 

mappade vår egen undersökning. Detta var en strategi för att få distans till undersökningen 
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och samtidigt granska vår process. Genom att mappa oss själva i görandet har vi fått en större 

förståelse för hur vi närmar oss olika tekniker och hur upprepningarna är avgörande för att 

skapa förändringar likaså leken för att hitta våra egna uttryck. Leken lär oss att frångå regler 

och hitta nya sätt att lösa problem på. 

 

Vad är ett mellanrum inom medieteknik? Denna undersökning har på ett tydligt sätt 

synliggjort våra forskarsubjekt och vår praxis. De beslut som fattats har och är starkt präglade 

av den miljö vi omger oss av och de erfarenheter vi bär på. Varje pendelrörelse in och ut i 

mellanrummet har skiljt sig från föregående och på så sätt givit oss material att kontrastera 

med. Denna repeterande svängningsrörelse har även förfinat vår förmåga att i slutet förnimma 

vårt eget mellanrum och därmed förstå vår egen position och vilka strukturer som möjliggör 

vår situering men även begränsar oss.  

 

Undersökningen har visat sig handla om ett motstånd, ett motstånd som egentligen redan 

presenteras i början när vi valde att påbörja undersökningen utan en konkret frågeställning. 

Detta är en problematik som uppstår för oss då vi fram till denna kurs haft makten att inte 

begränsa oss i undersökningsprocesser. Vi har alltså inte behövt beskriva vad våra 

undersökningar skall mynna ut i innan vi påbörjat vår resa. Vi har uppmuntrats att famla 

omkring i ovissheten, som vi nu förstår är processer där medietekniken verkar. Processen är 

således medieteknikens fält och vårt mellanrum som vi tagit fram ett uttryck för. Likt 

bricoleuren jobbar vi med begränsningar som utgörs av det sätt vi angriper ett problem. I 

motsats till en ingenjör som redan vid början har adekvata verktyg, använder sig 

medietekniken och bricoleuren av en begränsad uppsättning medel som vid varje tillfälle får 

ny mening och syfte. Dessutom är vi införstådda med att alla undersökningar är unika och 

angriper därav dessa på unika sätt.  En förutsättning för detta är medveten närvaro, att inte 

hålla fast vid någonting alltför hårt och inte vara alltför säkra på det vi vet.  

“The bricoleur may not ever complete his purpose but he always puts something of himself 

into it” (Levý Strauss, 1968, s. 21). Oavsett vilken berättelse en undersökning mynnar ut i 

finns, likt bricoleurens fall, alltid spår av medietekniken att finna. 

 

Mellanrummet skulle ha kunnat handla om mellanrummet i en film. Men det faktum att vi är i 

våra kroppar och våra kroppar är de instrument som ständigt är i kontakt med omvärlden gör 

det omöjligt att på förhand veta vad som kommer att forma vår undersökning och därmed veta 

vad vi undersöker förrän det har förkroppsligats. Ett kandidatarbete handlar om att söka 
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kunskap och förståelse. Kunskap och förståelseprocessen är kreativa processer, med andra ord 

sköra processer som inte går att styra eller kontrollera. I ett annat sammanhang hade samma 

fråga med all säkerhet lett oss till ett annat mellanrum, minst lika oförutsägbar, formad av oss 

och vår omvärld. 
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BILAGA #1 

Teknisk bilaga 

 

Den moderna bricoleuren, i det här fallet oss, har, i motsats till sin motsvarighet ifrån 60-talet, 

tillgång till en otroligt stor verktygslåda och befinner sig ständigt nära ”kanaler” för ny 

kunskap. 

Insamlandet av allt det material vi nyttjat i denna undersökning hade varit, om än inte 

omöjligt, men mycket svårare utan verktyg som: 

 

Mobil: För visuell dokumentation samt anteckningar av vardagliga händelser och intryck. 

Kamera: Dokumentation, filmning av prövningar samt vid filmning av visuellt material till 

gestaltning. 

Tascam DR-05: Inspelad dokumentation samt vid inspelning av intervjuer och diskussioner. 

Denna teknik, plus andra analoga tekniker har i kombination med vår kunskap och erfarenhet 

gett oss möjligheter att experimentera med det material vi har i program så som  

Pro Tools: Ljudredigeringsprogram som använts vid prövningar samt gestaltningen. 

Programmet har använts för ljuddesign, redigering samt inspelning av ljudeffekter. 

Photoshop: Har använts under processen för redigering av dokumenterat bild material. 

After effect: Har använts vid redigering av filmat material vid prövningar men även vid 

gestaltningsarbetet. 

Premier Pro: Även detta program har använts då vi redigerat rörligt material från prövningar 

samt till gestaltning. 

Analogt med material:papper, penna och sax. 

 

 

Även om tidigare kunskaper lett oss till att anta olika roller i förhållande till ljud och bild så 

har denna del av processen, likt textskrivandet präglats av ett nära samarbete där ett hopp 

mellan ”professionerna” ständigt utövats. 
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BILAGA #2 

 
SVAR PÅ FRÅGAN: 

VADÄR ETT MELLANRUM?  



   

29 
 

BILAGA #3 
 

VI DYKER IN I DEN KARTA SOM VI UTVECKLAT I FÖREGÅENDE UNDERSÖKNING KRING IDENTITETER. 

VAD ÄR MELLANRUM OCH VAD ÄR STRUKTUR? 
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BILAGA #4 

 

 
UTTRYCK FÖR ”MELLANRUMMET” 

 
 

 

 


