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Abstrakt

En djupdykning i att forska inom filosofin som är posthumanismen har utförts för att se hur 

den kan appliceras på den fotografiska processen. Flera aspekter av posthumanismen har 

identifierats som sedan har gjort ett försök till att skapa en alternativ metod för att få ett 

fotografi att uppstå. Några av de största svagheterna för bildskapandet är att fotografen har 

givits diktatoriska egenskaper om vad och hur något gestaltas, att motivet är endast en liten 

del av omvärlden som får plats inom bildens restriktiva ram, och kamerans oförmåga att 

representera en ständigt skiftande natur. Genom olika metoder så som en posthumanistisk 

vandring, texturering, bildanalys, och en performativ gestaltning skulle den konventionella 

fotografiska processen utmanas. Senare i designprocessen kom reflekterande objekt fram som

en aktör som mycket väl utmanande problemen som ett fotografi annars lider av i sin 

skapelse. Spegelfragment placerades slumpmässigt framför kameran för att försöka fånga en 

oavsiktlig del av omgivningen som annars inte hade gestaltats inom bildens restriktiva ram. 

Designprocessen använde sig även av andra metoder som var mindre lyckade i sitt mål, men 

som ändå spelade en kritisk del i att leda fram till den slutgiltiga metoden för 

undersökningens gestaltning. Slutsatsen för arbetet blev att en alternativ process har uppnåtts, 

men att den gärna hade kunnat utvecklats mer för att bättre använda sig av posthumanismens 

verktyg. Det mänskliga skulle inte uteslutas ur fotografins skapande, men decentraliseras för 

att tillåta andra aktörer att ta plats inom fotografins arkiverande värld. 

Nyckelord: Posthumanism, intra-aktion, fotografi, reflektioner, performativitet,

decentralisering

Abstract 

A plunge has been made into the world of posthumanism to investigate its merits to be 

applied to the process that creates a photography. Several aspects of the posthuman have been 

identified that would allow for the creation of an alternative photographic process. Some of 

the major weaknesses of image creation are that the photographer has been granted dictatorial 

powers over what can be captured by the camera, how the picture only captures a limited 

view of the world, and the cameras inability to represent an everchanging nature. Through 

different methods such as a posthuman hike, texturing, image analysis, and a performative 

design the conventional photographic process were to be challenged. Later in the design stage

reflective objects would prove to be a useful actor in challenging the problems that a 
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photography faces. Mirror fragments were randomly placed in front of a camera to capture an 

unintentional part of the surroundings that otherwise would have not fit within the images 

restrictive frame. The design stage used several other methods that were less successful in 

their goals, they did however still play a critical role in leading up to the final method for the 

investigations product. The conclusion acknowledged that an alternative process for the 

creation of an image had been achieved, it did however not take the investigation far enough 

and could have better used the posthuman tools available. The human should not be excluded 

from the photographic process; however, it needs to be decentralized to allow other actors to 

take their place within the archiving world of photography. 

Keywords: Posthuman, intra-action, photography, reflections, performativity,

decentralisation
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1. Bakgrund
Den här undersökningen har fått en stor del av sin inspiration från en personlig resa till 

Tyskland. På en tunnelbanestation långt in i tunnlarna och djupt under marken befann sig en 

inkräktare mitt i den mänskliga naturen. Det som ska beskrivas är inte någon, eller något, som 

störde eller var till besvär för resenärerna, utan en duva. En tunnel med lågt i tak under 

marken är långt ifrån vart man skulle kunna tänka sig att en duva skulle välja att vara, men 

där befann den sig mitt bland alla människor. Det intressanta är den upplevda kulturkrocken 

som uppstår mellan den mänskliga-och duvans natur, eller som man möjligtvis kan kalla det; 

naturkrocken. Människan ser på många sätt sin natur så pass särställd ifrån resten av naturen 

som existerar runtom dem att det känns märkligt när en del av den resterande naturen 

inkräktar i vår. Samma naturkrock uppstår även med fiskmåsarna på taken i kuststäder, 

råttorna i kloakerna och kylan som får tågen att stanna. Hur mycket människan än försöker att 

distansera sig ifrån naturen runtom dem så lyckas den alltid att hitta tillbaka och sakta men 

säkert är den där och inkräktar i den mänskliga naturen igen. Det är just det här som även blir 

intressant att det ens uppstår en upplevelse av att något inkräktar, det blir på ett sätt som att 

människan påminns av att vår natur inte existerar i ett vakuum, människan existerar jämsides 

med all annan natur. Sådana här naturkrockar kan kanske hjälpa till att bryta ner den 

upplevda gränsen mellan den mänskliga naturen och resterande naturen. Vi existerar i 

relation till naturen och naturen existerar i relation till oss. Duvan i den här anekdoten skulle 

bli startskottet för en undersökning inom posthumanismen, en teori som beskriver världen 

som ett oändligt interagerande nätverk där det inte finns en tydlig gräns mellan människans 

och duvans natur. 

Det finns ett behov av att redan nu förtydliga två begrepp som är mycket lika varandra som 

kommer användas framöver i texten. Begreppen posthumanismen och intra-aktion är inte 

synonymer, men samtidigt inte motsatsen till varandra. Intra-aktion syftar till stor del på en 

specifik avgrening av posthumanismen och är ett ord som har sitt ursprung i Karen Barads 

texter (2007). Posthumanismen är ett bredare samlingsbegrepp för många olika teorier och 

vad posthumanismen är för något kan variera i stor grad beroende på vilken källa man vänder 

sig till. Posthumanism kommer att användas i större grad när andra källor diskuteras medan 

intra-aktion syftar på en mer specifik del utifrån Barads teorier (2007), vad exakt dessa 

begrepp innebär kommer att senare utforskas samt framträda genom arbetets gång.

Förtydligandet skedde redan nu för att undvika en potentiell förvirring i läsningen av texten 

så tidigt som möjligt. 
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Posthumanismen ifrågasätter den mycket antropocentriska världen som människan har byggt 

upp för sig. Det handlar till stor del bara om människan, för människan och resten av naturen 

som finns runtomkring glöms bort eller rent av ignoreras. Naturen inom posthumanismen 

syftar inte bara på naturen i den bemärkelse så som skog och hav, utan menar på allt som 

förekommer sedan Big Bang. Teorin ser universum som ett nätverk där allt är 

sammankopplat med varandra och inget kan existera utanför det. Människans språk och andra 

sätt för att representera information granskar kritiskt då det oftast ges en oerhört stor plats och 

får många gånger företräda det objekt som det försöker beskriva än att snarare låta objektet 

tala för sig själv. Språket ska inte ses som en slutgiltig sanning, ord kan inte ersätta ett 

faktiskt objekt, utan är ett sätt för människan översätta universums språk till vårt egna. 

Nätverket som posthumanismen beskriver går allt mer att relatera till då världen som 

människan lever i blir allt mer sammankopplad. Kopplingarna mellan allt har alltid funnits 

där, men delar av nätverket träder fram och blir allt tydligare med tiden. Det går inte längre 

att se grupper och individer som isolerade ifrån varandra, för hur mycket de än försöker bryta 

sig loss från nätverket så interagerar de på något sätt med en annan punkt. Handlingar kan 

påverka långt mycket mer än vad man kan föreställa sig, så som med det klassiska exemplet 

att kasta en sten i vattnet för att se ringarna sprida sig längst med vattenytan. Beslut om ting 

bör överväga alla som kan potentiellt bli påverkade av det, ett egoistiskt jag är inte längre 

hållbart. Tankesättet ska sträcka sig längre också än bara kring mänskliga individer, för 

människan lever inte isolerad från resten av omvärlden. Människan påverkar naturen, 

samtidigt som naturen påverkar människan. Människor, djur, växter, stenar, planeter, galaxer 

är alla en del av naturens stora berättelse och är med och formar morgondagen. Allt som 

existerar inom naturen är en del av ett kaotiskt, sammankopplat nätverk där inget existerar 

isolerad ifrån det. 

En annan aspekt av posthumanismen som är mycket relevant idag är diskussionen kring hur 

språk ges en oerhörd makt och kan till viss del väga tyngre än de objekt som orden beskriver. 

Barad (2007) menar i sin bok Meeting the universe halfway: Quantum physics and the 

entanglement of matter and meaning att människan ser orden som mer sanna en objektet, och 

att objektet inte kan tala för sig själv. Språket ska inte ses som en ultimat sanning och det 
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finns brister i förmedlandet av information mellan individer. Det är blir extra intressant då det 

mänskliga samhället nyligen har börjat uppleva saker som fake news, eller falska nyheter. En 

definitiv sanning kanske inte går att uppnå då förmedlaren av informationen eller den 

påstådda sanningen själv har bakomliggande motiv. Så att istället för att förlita sig allt för 

mycket på det beskrivande språket bör fokuset möjligtvis skifta till det objekt som språket 

faktiskt beskriver. Det ger även en själv en insikt i ansvaret man har som skapare och 

förmedlare av information, vart kommer ens egna tankar ifrån, vad har påverkat den tänkande 

processen, och hur påverkar ens information omvärlden? Även om den här undersökningen 

inte specifikt kommer handla om det skrivna språket så förmedlas fortfarande information 

genom andra medier, så som ett fotografi. Fotografi kan även ibland väga ännu tyngre än det 

skrivna språket, som exempel med begreppet bildbevis. Är däremot en bild en representation 

av verkligheten, eller är det en förskönad gestaltning av naturen utifrån människans och 

teknikens perspektiv? Bilder kan ytterligare ifrågasättas om man överväger att bildredigering 

är oftast en del av den fotografiska processen. Meddelandet som förs vidare genom 

fotografiet är en förskönad och förändrad version av naturen, en strävan efter att uppnå ett 

mänskligt ideal. En fotograf kan även bestämma vad som fotograferas och vad som inte får 

komma med på bild, och på så sätt bara gestalta en liten del av naturen utan en större kontext. 

Som tidigare har beskrivits existerar inget i ett vakuum, något som bilder ibland kan nästan 

försöka få det att framstå som, det finns mycket mer som får ett fotografi att uppstå som inte 

kommer med på bilden. Det posthumanismen gör är att den får en som medietekniker att 

överväga sitt ansvar som man har när man skapar en gestaltning, vad är det för information 

som en för vidare och hur påverkar det här ens omgivning? En gestaltning visas inte upp i ett 

vakuum utan kommer likt ringarna på vattenytan att fortsätta sprida sig och interagera med 

den kaotiska omvärlden.  

Sammanfattningsvis är inte posthumanismen ett försök till att förminska människan och se 

naturen som ett bättre alternativ. Den strävar snarare efter att placera människan och dess 

kultur i en bredare kontext som förhåller sig till naturen och även en strävan efter att hålla 

naturen i åtanke. Mänskligheten är en del av naturen och dess stora berättelse och inte en 

isolerad värld, punkterna i nätverket interagerar konstant med varandra för att skapa ett 

kaotiskt universum. Hur mycket än människan försöker att isolera sig från naturen så kommer 

den konstant att sakta men säkert komma tillbaka och naturkrocka med den mänskliga 

kulturen. 
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1.1 Frågeställning
Hur kan intra-aktionen mellan kultur, natur, och teknik gestaltas genom den fotografiska 

processen?

1.2 Syfte
Syftet för den här undersökningen är ett försök till att skapa en förståelse för hur människan 

(kulturen) interagerar samt intra-agerar med naturen och omvärlden, och även hur naturen i 

sin tur påverkar människan. Posthumanismen som kommer att utforskas beskriver hur 

universum är ett enda stort interagerande nätverk (Latour, 2005) och hur människan är en del 

av nätverket. Människans språk (och i större utsträckning andra dokumenterande metoder så 

som foto, film och liknande) har alldeles för stor kraft när det kommer till att representera ett 

objekt (Barad, 2007). Representationen av ett objekt kan väga tyngre än självaste objektet, 

som på många sätt är en ofullständig imitation av objektet, vilket kan ibland betraktas som 

mer trovärdig än självaste källan (Barad, 2007). Undersökningen har även då undersökt hur 

man som medietekniker kan låta ett objekt och naturen tala för sig själv genom en 

medieteknisk gestaltning, för att sedan leda till hur ett foto ska betraktas ur ett intra-agerande

perspektiv och fotografiets begränsningar som förmedlare av information. ”En bild säger mer 

än tusen ord” är ett gammalt ordspråk, men vilken berättelse förmedlar ett fotografi och ger 

det en trovärdig bild av verkligheten som den gestaltar? 

Den fotografiska processen ger ofta fotografen en makt som nästan blir diktatorisk. Syftet 

med den gestaltande delen av undersökningen är att utmana och försöka decentralisera denna 

hierarkiska process som ramar in naturen utefter fotografens ideal, och på så sätt ge motivet 

(objektet) en chans till att föra sin talan vidare genom fotografiets skapande. Kameran ska gå 

ifrån att vara en enkelriktad väg till att bli en mötesplats för kulturens och naturens intra-

aktion. 
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2. Tidigare & aktuell forskning
Definitionen av posthumanismen kan variera i stor utsträckning beroende på vem man frågar 

eller vilken källa som man väljer att vända sig till. Posthumanismen som kommer att 

diskuteras i detta kandidatarbete kommer främst att vara den posthumanism som försöker att 

se bortom den antropocentriska humanismen och väljer istället att betrakta mänskligheten 

som endast en liten del av ett mycket större nätverk (Watkin, 2015). En stor del av 

undersökningen kommer att kretsa kring begreppen natur och kultur, och hur dessa förhåller 

sig till varandra. Ordet natur i ett posthumanistiskt sammanhang syftar inte endast på den 

natur som förekommer på jorden, utan är ett ord som egentligen beskriver allt som existerar i 

universum. Kultur inom posthumanismen används främst för att beskriva det mänskliga och 

hur människan förhåller sig till naturen. Målet med undersökningen är att sedan utforska hur 

människan (kulturen) interagerar samt intra-agerar med naturen och samtidigt göra ett försök 

till att bryta ner illusionen av att den mänskliga kulturen är något unikt som inte förekommer 

någon annanstans i naturen.

Intra-aktionen är ett ytterligare begrepp som används inom detta område och är likt det mer 

konventionella ordet interaktion. Det som skiljer dessa två ord åt är att interaktion beskriver 

hur två eller mer isolerade objekt möts och skapar något för att slutligen skilja sig återigen 

när händelsen är över. Intra-aktion väljer istället att inte beskriva det som isolerade objekt 

som möts, utan att dessa objekt ständigt influerar med varandra och skapar något genom 

intra-aktionen. Det blir ett sätt att bryta ner idén om att världen skulle existerar i små 

isolerade grupper som ibland möts, och att istället se universum som ett enda stort nätverk 

som konstant influerar och påverkar varandra (Barad, 2007).

Ett av problemen med humanismen som Barad (2007) lyfter fram i sin bok är att människan 

har gett alldeles för mycket makt till det mänskliga språket, ”Language has been granted too 

much power” (s. 132). Ord eller andra kulturella representationer väger tyngre än det objekt 

som orden beskriver, vilket samtidigt gör att skapas en upplevd gräns mellan kulturen och 

naturen (Barad, 2007). En kulturell representation likt en text eller ett foto är på ett sätt endast 

en ofullständig representation av den materia som den eftersträvar att gestalta. Barad (2007) 

berättar vidare om hur gestaltande (översättning av representationalism på s. 133) skapar på 

ett sätt en misstro för objekt, att objekten är stumma och inte har förmågan att representera 
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sig själva. Ett bättre alternativ till gestaltandet som ett kunskapsskapande fenomen är istället 

”performativity” (s. 133) att människan ska interagera med objekten för att lära sig av det. 

Människan låter då objektet tala för sig själv och kan samtidigt ta del av den kunskap som 

uppstår genom interaktionen. Watkin (2015) beskriver det som att ”[the] world does not 

mutely wait for the advent of humanity in order to tell its story” (s. 175). Världen är inte 

endast skapt för människan att uppleva, världen har existerat innan människan och kommer 

även att existera efter oss, mänskligheten är en liten del som är med och intra-agerar med 

världen i just den här stunden. 

2.1 Natur, kultur (och språk)

Målet med posthumanismen är inte att exkludera människan från världen, utan att istället 

”decenter narrative with relation to the human” (Watkin, 2015, s.176). Vid första anblick kan 

mycket av det som diskuteras inom posthumanismen verka som att människor ska utesluta 

mycket av den mänskliga kulturen då den inte är en del av den naturliga världen. Människor 

ser mänskligheten som unik, men för andra objekt är mänskligheten bara ett annat fenomen i 

naturen. Posthumanism är inte en monism till den mänskliga kulturen men samtidigt inte en 

kämpe för naturen; det ska istället ses som en filosofi om att allt är sammankopplat, vilket är 

en stor del av actor-network teorin som beskrivs av Latour (2005). Actor-network teorin 

(ANT förkortat) kan kort beskrivas som att allt som existerar är sammankopplat i olika, 

konstant skiftande nätverk med varandra (Latour, 2005). Bristen i den mänskliga kulturen är 

att den många gånger ser kulturen som något unikt mänskligt, särställt från detta nätverk, 

däremot så kan inget existera utanför nätverket (Barad, 2007). Behandlingen av mänskliga 

konstruktioner så som vägar och hus som endast onaturliga kulturella fenomen är att förneka 

människans existens som en naturlig varelse. På samma sätt skulle då en myrstack eller ett 

fågelbo ses som en myr-kulturell eller fågel-kulturell skapelse som inte uppstår naturligt. 

Djur och naturliga fenomen tenderar till att forma naturen som de existerar i efter sig själva. 

En vind fäller träd som gör det lättare för mer blåst, vatten formar sten för att lättare flyta 

fram, en myra bygger en myrstack för dess överlevnad. Människan skiljer sig inte ifrån dessa 

naturliga fenomen, utan är bara en ytterligare aktör i naturen som formar sin omgivning.

Människan är en skapelse av naturen, samtidigt som den är med och skapar naturen. Jonasson 

(2016) skriver i sin artikel att ”människans berättelse blott en förgrening av naturens egna 



Kandidatarbete i Medieteknik
Oscar Idberg (osid15)

Sida 11 av 46

stora berättelse” (s.71). Den stora berättelsen syftar på att allt som har skett sedan Big Bang 

(och om det existerade något innan dess) är en del av naturens berättelse (Watkin, 2015).

Människan är endast en förgrening av den stora berättelsen och inte ett eget separat träd. 

Mänskligheten är en del av naturen och då måste även det mänskliga språket vara en del av 

naturen (Watkin, 2015). 

2.1.1 Språk

Språk kan reduceras till att vara ett sätt för ett objekt att föra vidare information till ett annat 

objekt. Ordet språk har en bredare och mer abstrakt betydelse enligt posthumanismen jämfört 

med vad människor själva hade definierat ett språk som. Om en aktör kan föra vidare 

information till en annan del av nätverket så ska det betraktas som ett språk, på så sätt är allt 

från fossiler, fågelkvitter, eller ljus ett typ av språk som fortsätter att förmedla den stora 

berättelsen. För människor är det mänskliga språket ett effektivt sätt att föra information 

vidare till en annan människa (så länge de använder sig av samma version av det mänskliga 

språket), men det fungerar som bäst väldigt illa att kommunicera information till något annat 

än en människa. Som Watkin (2015) skriver 

“[i]t may be that we can only have access to the great story if we translate it into 

our language, but in that we are no different from any other information 

processor.” (s. 176).

De mänskliga språken är bara ett ytterligare sätt som naturen berättar sin historia genom oss, 

naturen kan även den föra vidare information på sätt som människan inte har möjligheten att 

uppfatta. Det gör inte naturens andra språk sämre än vår version, på samma sätt som att om 

en fisk inte förstår de mänskliga språken anses de som sämre. De mänskliga språken ska inte 

ses som det ultimata sättet att föra vidare information mellan två objekt, det är endast ett av 

många tillvägagångssätt för naturen. Allt liv, och egentligen allt, för på ett eller ett annat sätt 

vidare information (Watkin 2015). Vetenskap är till stor del människans försök till att 

översätta naturens språk till det mänskliga, informationen finns redan i objektet och 

förekommer redan i olika fenomen men människan har nödvändigtvis inte förmågan att 

uppfatta den innan informationen är översatt. Det kan ses som att naturen kommunicerar all 

information kring ting, däremot så förstår människan inte allt som naturen har att säga. 

Människan uppfinner på så sätt inte något från tomma intet, det är mer likt en lyckad 

översättning av ett naturligt fenomen. 
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En annan aspekt att diskutera är hur posthumanismen och dess intra-aktion kommer 

diskuteras utifrån en kulturell aktör i den här texten. Det refereras givetvis till andra källor 

och individer, men jag som författare är den som förmedlar den här informationen vidare. 

Som Barad (2007) beskriver att språket har givets för mycket makt, kommer författaren att 

agera till viss del som en diktator över vilken information som förs vidare och har på så sätt 

givits en oerhörd auktoritet över undersökningen av posthumanismen och intra-aktionen,

”[everything] is turned into a matter of language or some other form of cultural 

representation” (Barad, 2007, s. 132). De slutsatser som kommer dras och referenser som 

kommer nämnas ska inte betraktas som den slutgiltiga definitionen av posthumanismen, men 

ska istället ses som ett möjligt synsätt på det oändliga nätverk som har beskrivits. 

Undersökningen och texten är endast en förgrening av naturens egna stora berättelse (Watkin. 

2015) som kommer att i sig själv intra-agera med omvärlden, men det är inte ett facit för hur 

en posthumanistisk process ska gå till. 

2.1.2 Begreppet kultur

Problematiken med kultur som ett eget begrepp för att representera mänsklig natur är att det 

särställer människan från naturen. Naturen representerar allt annat som förekommer i 

universum medan människan, som är en liten del av naturen, får ett eget ord. I och med att 

posthumanism ändå kretsar till stor del kring människans förhållning till naturen och 

människans plats i nätverket finns det givetvis ett behov för att kunna beskriva människan i 

naturen. Begrepp kultur kan ha en tendens till kraftigt särställa människan från naturen i och 

med att mänskligheten får sitt egna ord. Ett sätt för att minska klyftan mellan människa och 

natur kan ordet kultur läsas som mänsklig natur. Kultur kommer fortsättningsvis ändå att 

användas för att undvika en potentiell förvirring och upprepning i texten, men man ska ha i 

åtanke att användningen av ordet kultur är inte ett försök till att särställa människan från 

naturen. Tanken av begreppen natur och kultur är en dikotomi, som skapar problematiken av 

att det verkar endast finnas två alternativ, antigen är det en del av naturen eller en del av 

människan. Det kan liknas vid begreppen naturlig (natur) och onaturligt (kultur, eller 

mänsklig natur). Hur kan ett objekt vara onaturligt? Är något onaturligt så måste det befinna 

sig utanför naturens nätverk vilket redan har beskrivits som omöjligt. Det är ännu ett försök 

att beskriva saker som är skapta av människan som om att de egentligen inte är verkliga, men 
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om en annan del av naturen hade skapat objektet hade det ansetts som naturligt. 

Posthumanismen vill inte förneka människans existens som en naturlig varelse, utan vill se 

kulturen som en inkluderad del av naturens nätverk och stora berättelse (Watkin, 2015).

2.1.3 Kulturen en förlängning av naturen

I Donna Haraways (2008) When species meet så beskriv det hur vår mänskliga kropp består 

cellerna endast till 10% av mänskligt genomet (s. 3). På så sätt blir det ännu mera tydligt att 

människan är en del av naturen och att naturen är en del av oss. Inom oss och på oss existerar 

andra levande varelser som är med och formar oss samt är en del av oss lika mycket som en 

av våra mänskliga delar. Vi är på ett sätt inte bara en multicellulär utan också en multiart 

varelse. När en mänsklig individ dör, dör ju inte nödvändigtvis de andra individerna inom 

oss. Atomerna som en gång skapade oss slutar inte existera. Den energin som finns kvar 

konsumeras och återanvänds av naturen. En mänsklig individ är egentligen bara en tillfällig 

sammansättning av celler och olika arter som existerar i en specifik konfiguration, vid en

specifik tidpunkt. Det blir tydligare att människan bara är en förlängning av naturen, naturen 

skapar oss och återanvänder det vår kropp består av för att skapa något nytt. Det levande 

jaget slutar givetvis att existera på ett sätt, men en individ kan fortfarande forma naturen långt 

efter sin död. Som ett exempel så kommer den här texten fortsätta att existera efter min död 

och kommer att kunna fortsätta att skapa kunskap och föra vidare information.

Sammanfattningsvis är natur och kultur ett sätt för att beskriva i viss utsträckning relationen 

mellan människa och natur. Människan är på många sätt rädd för att inte vara unik (Watkin, 

2015) som gör att det har konstruerats en illusion av att människan inte tillhör det naturliga 

nätverket. Hur stark önskan än skulle vara för att bryta sig loss från nätverket så går det inte 

för mänskligheten att existera i ett vakuum där ingen annan intra-aktion med naturen 

förekommer. Många av de kulturella egenskaperna som förekommer är i stor utsträckning en 

metonymi för andra naturliga processer. Begreppet kultur är i sig ett ytterligare exempel på 

denna illusion, att när människan diskuteras inom posthumanismen används ett särställande 

ord för den mänskliga naturen. Posthumanismen vill inte exkludera människan och dess 

kultur utan är närmare ute efter att placera mänskligheten på sin plats i den stora berättelsen. 

Kulturen är inte något som kan kallas för dålig, utan undersökningen ska försöka förmedla att 

människan är bara en ytterligare aktör i naturens nätverk.



Kandidatarbete i Medieteknik
Oscar Idberg (osid15)

Sida 14 av 46

2.2 Interaktionen och intra-aktionen

Interaktionen mellan kultur och naturen ska ske när dessa två korsar varandras vägar.

Däremot som tidigare har konstaterats är dessa två begrepp mycket starkt sammankopplade 

och vart kulturen slutar och naturen börjar är inte alls tydligt. Om kulturen ska ses lika 

naturlig som resten av de naturliga fenomen som förekommer i världen, slutar det i att allt 

som människan gör är en interaktion mellan natur och kultur. Att allt som sker är en 

interaktion mellan natur samt kultur blir inte ett tillfredsställande slutresultat och en väldigt 

otydlig och abstrakt slutsats. Det behövs antingen en annan definition av ordet interaktion 

eller ett annat synsätt för när den sker. Människan är som sagt en liten punkt i ett mycket 

större nätverk. Omvärlden är ett enda komplext nätverk där allt är sammankopplat och där det 

inte finns en tydlig början eller slut. Människan är kopplat till och interagerar med alla andra 

punkter i nätverket, vart interaktion börjar eller slutar går inte att säga men att den sker är 

tydligt. I och med att människan alltid interagerar med naturen går det inte definitivt att peka 

på vart interaktionen börjar. Målet är inte att finna en hård gräns mellan natur och kultur, utan 

är istället att försöka framhäva den interagerande naturkulturens existens. Det är här som 

begreppet intra-aktion träder in. Istället för att se naturen och kulturen som två isolerade 

punkter i nätverket som till och från möts för att interagera med varandra, är de istället två 

mycket överlappande sfärer som uppstår av en ständig interaktion. Naturkulturen är som ett 

hav fullt av vågor, vart en våg börjar eller slutar går inte att peka ut och det finns en oändlig 

mängd av aktörer som kan påverka vågens form. Intra-aktionen beskriver att naturen är i en 

konstant förändring precis som ett kaotiskt hav. Det finns ingen början eller slut på vågorna, 

men att vågorna är där går inte att förneka. Interaktionen ser naturen och kulturen som två 

separata kroppar som möts medan intra-aktionen beskriver ett konstant förändrande nätverk 

där naturen och kulturen uppstår ur det intra-agerande kaoset (Barad, 2007).

2.2.1 Naturkrock

En naturkrock påminner till en del om begrepped human exceptionalism som förekommer i 

Haraways (2008) bok When species meet. Haraway citerar skador som har skett mot det 

narcissistiska mänskliga egot som Freud beskriver i sina teorier. Det handlar om att först togs 

jorden, människans hem, bort från centrum i universum när modellen för solsystemet gick 

från att vara geocentrisk till heliocentrisk. Den andra skadan är hur Darwin placerade oss 

bland andra djur, och på så sätt var människan inte är särställd varelse utan endast en i 

mängden på jorden. Den tredje skadan beskriver Freud som att det undermedvetna som styr 
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oss, att en mänsklig individ är på ett sätt inte har full kontroll över sina tankar och handlingar.

Skadorna som beskrivs placerar människan tillbaka in i naturens nätverk, hur mycket de än 

eftersträvar att bryta sig loss så går det inte. 

En ytterligare anekdot som beskriver är hur snön tystar den mänskliga naturen när den faller

på vintern och täcker en stor del av den mänskliga naturen. Snön blir en inkräktare på så sätt 

att den tystar många av de mänskliga ljud som förekommer i en stad, den påverkar 

kommunaltrafik och biltrafiken, den gör det helt enkelt svårare för människan att röra sig 

framåt. Snön, precis som allt annat, är ett naturligt fenomen men skapar precis som duvan på 

tunnelbanan en känsla av att den stör kulturen. Snön och andra väderfenomen kan däremot 

göra människan mer ödmjuk genom att visa att den ickemänskliga naturen fortfarande har 

makt och stort inflytande över människans kultur. Hur överlägsen eller särställd från naturen 

som människan anser sig själv vara så kan den nästan påverka allt inom vår natur. Det 

uppstår en underlig känsla av hjälplöshet när man som individ helt enkelt inte kan ta sig till 

jobb eller skola på grund av ett väderfenomen, att trots alla våra tekniska och mekaniska 

hjälpmedel ändå står maktlösa inför vädret. Vad som egentligen försöks få fram med 

beskrivningen av inkräktaren i kulturen är att den lyckas på ett sätt bryta illusionen att den 

mänskliga naturen på något sätt är särställd från resten av naturen. Intra-aktion mellan 

människliga och ickemänskliga fenomen förekommer hela tiden, och vart gränsen mellan 

dessa går är inte alltid helt självklart. Människan är inte ett allsmäktig, unikt fenomen som 

inte berörs av naturen. Naturen är med och påverkar människan lika mycket som människan 

påverkar naturen, det är inte två isolerade nätverk utan den mänskliga naturen är en av de 

många avgreningarna av naturen. 

2.3 Tekniken

Tekniken i det här arbetet kommer i stort sätt mena på kameran och andra fotografiska 

redskap som möjliggör produktionen av ett fotografi. Även om tekniken är en skapelse av 

den mänskliga kulturen så intra-agerar den både med naturen och kulturen på ett sätt att den 

kan till viss del beskrivas en egen aktör i det här nätverket. Det kan liknas vid hur kulturen är 

en skapelse av naturen men ändå har sin egna term då det finns ett behov av att beskriva dem 

som delvis separata punkter. Tekniken, och mer specifikt kameran, kan betraktas som en 

förlängning av människan som påminner om cyborgen som Haraway (2013) beskriver i sitt A
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Cyborg Manifesto. I en fotografisk process är kameran en egen aktör i nätverket som har stort 

inflytande i den slutgiltiga gestaltningen. Det är genom kamerans lins som fotografen ser 

bilden ta form och det är kameran som egentligen tar bilden, fotografen ger tekniken endast

instruktioner för när bilden ska tas. Fotografen väljer till viss del motiv, ställer in kameran, 

riktar den åt rätt håll, och slutligen trycker på utlösaren; men i slutändan är det kameran som 

arkiverar informationen, den låter ljuset nå sensorn genom sitt objektiv, tolkar den 

information som når den, och sedan sparar den i ett filformat på minneskortet. Kameran 

möjliggör fotografens vision medan fotografen möjliggör kamerans funktion. 

Intra-aktionen mellan dessa två aktörer är ett oundvikligt måste för att fotografiet ska kunna 

skapas. Fotografen är inte en enväldig diktator i processen utan arbetar med kamerans 

funktioner och begräsningar i åtanke. Vad som är möjligt och inte möjligt att skapa med en 

kamera har inflytande över den arkiverande processen som är ett fotografi. Den bild som 

skapas i millisekunden som kameran fotograferar är kamerans gestaltning av naturen utifrån 

kulturens förväntningar. Autoläget på kameran anpassar sig utifrån vad den tror att kulturen 

skulle bedöma som en vältagen bild, autofokusen fokuserar på vad den tror att kulturen 

tycker är relevant i naturen, ställer in ljusbalansen utifrån människans smak, och så vidare.

Det som sedan visas på skärmen är kamerans (och vidare skärmens samt datorns tolkning av 

kamerans information) gestaltning av naturen. Precis som Barad (2007) beskriver hur språk 

har givits för mycket makt och låter språket gestalta objektet, så är ett fotografi en 

ofullständig gestaltning av naturen. Fotografiet blir en del av människans arkiverande process 

av naturens tillfälliga komposition just i det tillfället när fotografiet uppstår. Lika snabbt som 

kameran tar bilden försvinner den exakta kompositionen av naturen, bilden blir då en 

gestaltning av en dåtida natur som inte längre representerar naturen som tar form i nästa 

millisekund. Det eviga kaoset som är naturen, som är i konstant förändring så är ett foto bara 

en representation av en millisekund av nätverket. Däremot lägger människan en enorm vikt 

på att ett foto kan representera naturen, till den grad att det ses som mer sant än naturen i sig. 

Naturen kommer dock aldrig vara densamma som den just råkar vara i ett fotografi, 

fotografiet har bara fångat en tillfällig komposition av verkligheten.

Ytterligare så tar inte kameran bara en bild av en tillfällig komposition, den tar även endast 

en bild av en specifik del av naturen som bedöms som intressant av kulturen (Rubinstein, 
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2018). En bild på en blomma är ett exempel på något som skulle kunna anses som en mycket 

specifik del av naturen, den väljs möjligtvis för att den verkar subjektivt vara som mest 

intressant för fotografen. Den här blomman kan då få egenskapen av att den på något sätt 

representerar naturen och bilden får det att framstå som att blomman existerar i ett vakuum. 

Det är däremot en mycket större mängd aktörer som möjliggör fotografiet av blomman men 

som inte får plats inom kamerans restriktiva ramar. Som Rubinstein (2018) skriver i sin text 

Posthuman Photography “a photograph looks nothing like the reality it purports to represent. 

For one thing, reality is not contained within a frame, it has no border, no limit, no edge” (s. 

9). Rubinstein (2018) menar vidare på att människan är tvungen till att försöka ignorera 

fotografiets ram för att uppehålla likheten mellan ett fotografi och verkligheten. Fotografiet 

förlorar, på grund av sina ramar, kontexten som motivet befinner sig i vilket gör att 

omgivningen försvinner och naturen reduceras till endast en blomma. Det ett 

posthumanistiskt foto bör försöka uppnå är att bryta de ramarna som en fotografi traditionellt 

försöker förhålla sig till för att skapa en rättvisare bild av verkligheten. För gestaltar ett 

fotografi endast ett ideal av verkligheten inom dess ramar så kommer det aldrig kunna ses 

som en representation av den ständigt förändrade, kaotiska naturen.

För att sammanfatta detta kapitel kommer den fotografiska processen att utmanas av de olika 

aspekter som har presenterats. Kameran och fotografiet kan ses som ett ytterligare språk som 

ges för mycket makt av kulturen, där fotografiets gestaltning anses lika verklig som objektet 

det gestaltar (Barad, 2007). Fotograferingen ska försöka att gå från att vara en representativ 

process till en performativ sådan, där motivet och omgivningen är med och påverkar 

slutresultatet. Det ska däremot inte resultera i en designprocess där kulturen är exkluderad 

från bilden skapelse, men ska försöka att decentralisera fotografiet utifrån människan 

(Watkin, 2015). Förutom de brister som Rubinstein (2018) menar på att ett fotografi lider av, 

att bilden har en begränsade ram och fångar endast en tillfällighet, finns det inte någon större 

tidigare kunskap att ta del av kring hur en posthumanistisk process ska gå till. 

Posthumanismen som en del av den fotografiska processen har därför fått växa fram genom 

undersökningens gång och har tagit inspiration av Jonassons (2016) text om den mänskliga 

kroppen som ett posthumanistiskt undersökningsinstrument. 
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3. Metoder
Posthumanismen är inte specifikt inriktad mot de medietekniska områdena, vilket gör att det 

inte är helt klart hur en posthumanistisk gestaltning skall gå till. Filosofin handlar till stor del 

om kunskapsskapande, hur information förs vidare, och hur objekt både interagerar samt 

intra-agera med varandra. Fotografi och annan bildproduktion förmedlar däremot information 

och är en arkiverande process som beskrivs av Barad (2007) vilket möjliggör applikationen 

av det intra-agerande synsättet på en fotografisk process. Gestaltningen har haft följande mål; 

utforska och beskriva nätverket som möjliggör ett fotografi, identifiera vilka aktörer är med 

och skapar i den fotografiska processen, hur dessa aktörer intra-agerar med varandra, och vad 

kan potentiellt ett posthumanistiskt fotografi innebära? 

3.1 Posthumanistisk vandring

Jonasson (2016) sprang på vågbrytarna i Helsingborg för att naturen skulle använda kroppen i 

rörelse som en buktalare för naturens stora berättelse. Naturens intra-aktion med kroppen 

skulle påverka monologen som fördes och således föra berättelsen vidare genom mänskligt 

språk. En viktig aspekt att ta med från denna undersökning är att kulturen inte behöver 

uteslutas för att skapa en posthumanistisk gestaltning, precis som Watkin (2015) menade med 

att kulturen ska decentraliseras men inte exkluderas. Trots kulturen och teknikens brister i att 

representera naturen genom fotografi så kan de fortfarande vara inkluderade i den 

arkiverande processen av naturen. 

En posthumanistisk vandring drog inspiration av löpturen på Helsingborgs vågbrytare

(Jonasson, 2016) för att appliceras på den fotografiska processen och det nätverk som får 

fotografiet att uppstå. Fotografen har vandrat genom naturen med kameran utan ett mål på 

vad som ska fotograferas, målet var att få naturen att influera valet av motiv som skall fångas 

på bild. Den här metoden i sig kommer med stor sannolikhet inte leda fram till en fulländad 

gestaltning av intra-aktionen mellan natur, kultur, och teknik utan har agerat som en 

startpunkt för att inkludera mer av naturen i den fotografiska processen. Naturen ska fånga 

fotografens intresse och använda sig av kameran som en buktalare som beskriv av Jonasson 

(2016) för att föra den stora berättelsen vidare.
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3.2 Performativitet 

Performativitet ur Barads (2007) bok Meeting the universe halfway: Quantum physics and the 

entanglement of matter and meaning är ett begrepp som menar på att kunskap kan uppstå 

genom intra-aktionen med ett objekt och ska ses som ett alternativ till den gestaltande 

processen som tystar objektet. För att applicera det här tankesättet på fotografi så bör naturen 

ges chansen att påverka bilden mer än att agera som ett motiv. Kulturen ska själv inte välja 

vilken del av naturen som ska arkiveras i den fotografiska processen utan tilldelas en större 

plats inom nätverket som skapar bilden. Naturen ska inte tyst vänta på att bli dokumenterad 

av kulturen och tekniken, utan ska berätta naturens stora berättelse genom bilden (Watkin, 

2015). Fotografiet skall fungera likt en översättare för naturen för att föra information vidare 

till människan, kameran skall bli naturens buktalare likt kroppen i Jonassons (2016) text. 

Designprocessen har utforskat hur performativitet kan användas i den fotografiska processen 

för att förhoppningsvis skapa ett mer decentraliserad fotografi där fler aktörer påverkar 

slutresultatet. Performativiteten bör framförallt ske i det ögonblicken när bilden tas, det mest 

kritiska momentet när fotografiet faktiskt uppstår. Hur det exakt ska ske ska få växa fram 

under designprocessens gång där utforskningen av kameran och teknikens möjligheter 

kommer att ske. Tillskillnad från konventionella fotografier (Rubinstein, 2018) ska inte 

motivet väljas av kulturen utan valet skall ligga i naturens händer.

3.3 Bildanalys

Som tidigare har beskrivits är posthumanismen inte specifikt inriktad mot den fotografiska 

processen vilket innebär det att det inte finns ett direkt facit för hur det skall gå till, och tur är 

det, för annars hade undersökningen resulterat i en repetering av redan känd kunskap. Det 

betyder däremot att det inte finns en process att följa för att uppnå en posthumanistisk, 

fotografisk process utan den måste skapas på vägen. För att skapa förståelse för vad som kan 

potentiellt skapa ett posthumanistiskt fotografi behövs bilder analyseras utifrån de delar av 

posthumanismen som redan har diskuterats, för att antingen se hur de relaterar till natur, 

kultur, och teknik eller vart bilderna fallerar i deras gestaltning av naturen (Rubinstein, 2018).

En formulering som har uppstått under ett seminarium gällande den slutgiltiga gestaltningen 

var att antingen är kulturen, tekniken, eller naturen dominant i den fotografiska processen. 

Synsättet av att se en av aktörerna som dominant i processen kan göra det möjligt att bedöma 
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vem det är som gestaltar vem; är det kulturens, teknikens, eller naturens gestaltning av 

motivet? Det som kan uppnås är en mer jämnt fördelad process mellan dessa aktörer och kan 

kanske göra det möjligt att gå från en gestaltning till en performativitet av naturen. Målet är 

inte att exkludera en av aktörerna, utan att decentralisera den fotografiska processen som 

möjliggör en bilds uppkomst. Fotografierna har vidare även analyseras utifrån hur de 

gestaltar den ständigt förändrade naturen samt hur begränsade de är med sina ramar

(Rubinstein, 2018). Bildanalysen kommer förhoppningsvis göra det möjligt för riktlinjer för 

hur ett fotografi kan få en posthumanistisk performativitet att uppstå utifrån de aspekter som 

har beskrivits. Processen för just hur den här analysen ska gå till, och vilka faktorer som 

kommer spela roll, är inte hugget i sten utan ska växa fram under tidens gång som den 

fotografiska processen utförs. Utifrån de posthumanistiska vandringarna och analysen av dess 

resultat ska en struktur för hur en posthumanistisk, fotografisk process bli allt mer tydlig och 

en mer fulländad gestaltning bli möjlig. Bildanalysen kommer vidare inte vara ett enskilt

stadie i processen utan ska finnas med under hela resans gång för att forma en 

posthumanistisk process. 

3.4 Bildredigering

I en konventionell fotografisk process så ingår bildredigering som en självklar del i skapandet

av gestaltningen (Shaw Academy, 2016), men i en posthumanistisk process är det inte helt 

klart om den ska vara en inkluderad del av skapandet. Bildredigering blir på många sätt en 

ytterligare lager av försköning av naturen som har fotograferats, samtidigt som kamerans 

gestaltning anpassas efter kulturens förväntningar på bilden (Rubinstein, 2018). Det blir som 

att kulturen och fotografen bedömer att teknikens försök till en representation av naturen inte 

är god nog och måste förändras för att passa ett subjektivt ideal. 

Ett fotografi är däremot en förlängning av kulturens språk och den arkiverande process som 

för information vidare mellan mänskliga individer, det är inte underligt då att kulturens språk 

anpassar sig efter människan för effektivare föra vidare information mellan aktörerna inom 

kulturen (Watkin, 2015). Redigering av ett fotografi skulle även kunna användas som en 

megafon för att förstärka naturens stora berättelse genom bilden, samtidigt som den skulle 

kunna förneka delar av informationen och bli ytterligare en ram som gör bilden mer till en 

gestaltning än en performativitet (Rubinstein, 2018). Att inte redigera fotografiet är samtidigt 
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som att säga att teknikens gestaltning är mer sann än en mänsklig sådan, kan kameran 

verkligen ses som en mer objektiv aktör som gestaltar naturen bättre än människan? Datorn 

som möjliggör redigeringen av fotografiet blir även en annan aktör från tekniken som intra-

agerar med den fotografiska processen, det är således inte en exklusivt kulturell handling att 

redigera en bild. Det kan sammanfattas som att bildredigering kräver en försiktig balansgång 

mellan att förstärka naturens berättelse men att samtidigt inte förneka delar av naturen som 

inte lever upp till ett kulturellt ideal. 

Redigeringen ska inte bli en till restriktiv ram på fotografiet utan ska agera som ett

hjälpmedel som förstärker strävan efter ett posthumanistiskt fotografi. Den redigering som 

främst har förekommit är att färgkorrigera bilderna för att förstärka naturens berättelse (Shaw 

Academy, 2016). Tekniker som är mer drastiska som att ta bort, ändra, eller lägga till objekt i 

fotografiet ska undvikas i fotografiets skapelse då det är mer som att ändra naturens historia 

än att översätta den till kulturens språk. 
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4. Designprocess

4.1 Posthumanistisk vandring – Strandpromenaden och Lursjön

Karlshamns strandpromenad som sträcker sig längst med Blekinges kust blev startskottet för 

en undersökning kring posthumanismen inom fotografi och om ett posthumanistiskt fotografi 

är möjligt att uppnå. Jonasson (2016) sprang på vågbrytarna för att få naturen att använda den 

mänskliga kroppen i rörelse som dess buktalare, och målet var detsamma med en 

posthumanistisk vandring. Vandringen skulle få naturen att använda fotografen och 

fotografens förlängning, kameran, som dess buktalare för att föra vidare naturens stora 

berättelse (Jonasson, 2016). Motiv eller vad som skulle influera den fotografiska processen 

var inte förutbestämt utan fick ske under vandringens gång för att således låta naturen intra-

agera med ett öppet mänskligt sinne samt en mottaglig teknik. Det ska givetvis nämnas att 

valet av strandpromenaden som omgivning har till viss del influerat de potentiella motiven 

som kan arkiveras, men någonstans behövdes ett mänskligt, subjektiv val att göras i 

processen (Jonasson, 2016). En liknande vandrande, fotografisk process har även skett vid 

Lursjön i norra Skåne för att testa processen ytterligare en gång och för att se om ett ombyte 

av miljön kan ha någon påverkan på slutresultatet.

Bild 1. Änder och fiskmåsar. Foto: Oscar Idberg

Dagen längs strandpromenaden kan i kulturella termer beskrivas som en varm vårdag, vilket 

betyder att naturens inkräktare som har nämnts tidigare är tillbaka i kuststaden. Fiskmåsarna 

både flyger och sitter vid hamnen bland båtarna och gör väsen av sig. Det blir således 

oundvikligt för dem att arkiveras av den mänskliga fotografen. Anledningarna är många att 

fiskmåsarna fångar fotografens uppmärksamhet; dels inkräktar de och bryter illusionen av att 
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hamnen endast skulle vara ett kulturellt fenomen, och dels för att något som både skapar ljud 

och rör på sig ökar intresset hos en mänsklig individ. Människan är en skapelse av naturen 

och kommer reagera på omgivningen runtomkring sig för att överleva och kunna fortsätta 

vara en av naturens skapelser. Reaktionen på en låtande natur i rörelse orsakar en sorts 

förhistorisk reaktion på kulturella aktörer, vilket kan tydligt ses på de olika fiskmåsar och

ankor som arkiverats i den fotografiska processen. Det blir allt mer självklart under 

processens gång att vandringen orsaker en mänsklig reaktion på en intra-aktion med naturen. 

Det humanistiska, kulturella perspektivet finns med inom alla arkiverande fotografier som har 

tagits; allt från kompositionen, fokus, till positioneringen av kameran är taget med en 

kulturell estetik i åtanke (Rubinstein, 2018).

Bild 2. Vågor vid strandkant. Foto: Oscar Idberg

En vandring längs strandpromenaden resulterar i även i flera bilder på havet som inte bör 

komma som någon större förvåning. Vad ett fotografi på havet visar tydligt är hur en bild 

fångar endast en tillfällig komposition och är inte är i närheten av att gestalta den konstant 

förändrande naturen. De vågor som förekommer och formar havsytan försvinner lika snabbt 

som de uppstår, och aldrig igen kommer havet att se exakt likadant ut. Samma sak kan även 

ses tydligt på fotografierna av Lursjön vilka är till stor del estetiskt tilltalande för en 

människa, fotografen är en människa och har i åtanke sin mänskliga publik (Rubinstein, 

2018). Kompositionen av de olika objekten i bilden, kamerafokuset, ljuset och allt med fotot 

är tänkt utifrån ett mänskligt perspektiv. Däremot kommer Lursjön aldrig igen att upplevas så 

här. De kaotiska vågorna och rörelserna i vattnet kommer aldrig vara komponerade på samma 

sätt igen, molnen på himlen kommer aldrig blåsa på samma sätt igen. Ingenting kommer vara 

exakt likadant igen. Lika väl hade man däremot kunnat presenterat bilden som en gestaltning 

av Lursjön. Hur tar man då ett foto på Lursjön som gestaltar den konstanta förändringen som 
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sker? Hur fångar man alla intryck som finns att uppleva och allt som människan inte kan 

uppleva vid Lursjön? Lyckas man fånga ett dynamiskt, förändrande foto så kommer man 

lyckas bryta sig fri från de ramar som kameran och vårt antropocentriska synsätt skapar i den 

fotografiska processen. 

Mängden bilder på blommor och växter som precis har börjat kika fram efter en lång, kall 

vinter är ytterligare ett tecken på att kulturen fortfarande är dominant i processen. För 

människan blir dessa färgglada aktörer oerhört starka genom kontrasten som skapas efter att 

ha upplevt en lång vinter. Drastiska tag kommer bli nödvändigt för att försöka decentralisera 

processen i fotografiets skapande, kulturen blev ändå en så pass dominant aktör under 

vandringen att en posthumanistiskt fotografisk process inte kunde uppstå. För att fortsätta i 

den här undersökningen måste processen ändras på så sätt att den inte längre är en inramande 

eller begränsad till endast ett tillfälle. Målet är som tidigare nämnt att decentralisera 

fotografiet mellan de olika aktörerna och genom detta skapa en performativitet istället för en 

gestaltning av naturen (Barad, 2007).

En aspekt som fortfarande inte har nämnts än är att performativiteten har glömts bort under

den posthumanistiska vandringen (om den fortfarande kan kallas som det, i skrivande stund 

låter humanistisk vandring som ett närmare begrepp). Naturen och kulturen intra-agerade inte 

direkt med varandra på det sätt som Barad (2007) beskriver det som, kulturen var mer likt en 

observatör som blev influerad av naturen, och inte intra-agerad med. Slutresultatet ska inte bli 

ett stilleben av en idealisk natur, naturen själv ska ta en mycket större plats och aktivt påverka 

fotografiet. Naturens stora berättelse som Watkin (2015) skriver om ska inte endast berättas 

av kulturens språk, naturen ska aktivt använda tekniken som dess buktalare. Kameran ska 

agera som en översättare mellan kulturen och naturen, kamerans lins är inte en enkelriktad 

väg. I texten Posthuman Photography (Rubinstein, 2018) beskrivs det som “In particular, [the 

human-centric] view asserts that the thing represented is completely distinct and independent 

from the mechanism of representation” (s.3) det antropocentriska synsättet har fått för sig att 

motivet ska vara separat från processen som gestaltar det, när det istället ska vara en aktiv 

aktör i processen. 
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Starten av den här designprocessen ska inte ses som ett misslyckande även om en 

posthumanistisk process inte kom till under vandringen. Det går fortfarande att utvinna 

aspekter av vad en posthumanistisk process inte kan vara för något och vad som behövs 

åtgärdas för att posthumanismen skall uppstå genom fotografiet. Den kulturella humanismen 

lever fortfarande kvar och orsakar en gestaltning istället för en decentraliserad performativitet

av naturen (Barad, 2007). Fotografierna kommer kunna användas som en grund för hur 

undersökning ska gå vidare genom analyserna av dem. De restriktiva ramarna ska brytas ner, 

arkiveringen av endast en tillfällighet ska bort, och performativiteten ska introduceras mellan 

natur, kultur, och tekniken.

4.2 Bryta den restriktiva ramen 

För att kunna gå vidare i designprocessen av att uppnå ett posthumanistsikt fotografi krävs 

det utforskning av vissa faktorer, och att andra likt ramen, krossas. Rubinstein (2018) 

beskriver hur kanten på fotografiet används för att rama in den delen av naturen som 

fotografen vill gestalta. Fotografens partiskhet påverkar vart ramen placeras, och allt som 

hamnar utanför slutar på ett vis att existera i den slutgiltiga bilden. Fotografiets ram existerar 

för att uppfylla ett ouppnåeligt, kulturellt ideal för hur en specifik världsbild ska upplevas 

enligt fotografen (Rubinstein, 2018). Motivet som gestaltas innanför ramen är inte det enda 

som får bilden att skapas, bortom ramen finns ett oändligt nätverk som gör bilden möjlig men 

som inte får ta plats innanför fotografiets kant. Den här delen av designprocessen har som 

mål att bryta den fotografiska processen fri från ramen för att kunna decentralisera 

uppkomsten av en bild samt låta motivet aktivt intra-agera med processen som gestaltar den.

4.2.1 Texturering

För att skapa en textur inom spelvärlden används oftast en teknik som blandar kanterna på en 

bild för att bilden ska kunna placeras bredvid sig själv utan att skapa en synlig kant mellan 

dessa två upprepade bilder (Shaver, 2014). Bilden, eller i det här fallet fotografiet, skulle då 

kunna upprepas i all oändlighet utan en tydlig början eller slut likt vågorna på havsytan. Den 

här processen ska prövas och appliceras på bilderna från den (post)humanistiska vandringen 

för att se om det är möjligt att bryta den restriktiva ramen som fotografierna präglas av.
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Bild 3. Processen av att skapa en textur. Foto: Oscar Idberg

Tekniken fungerar på så sätt att bilden delas i fyra lika delar, och att sedan de yttre kanterna 

placeras in mot mitten mot varandra. Korset som uppstår mellan delarna blandas så att det 

inte blir tydligt längre vart ramen på bilden finns och sedan placeras de fyra delarna tillbaka 

på sin ursprungliga plats. Bildens fokus kan då på ett sätt speglas mot sig själv för att 

potentiellt upprepas i all oändlighet (Shaver, 2014).

Borttagandet av kanten på fotografiet med tekniker som förekommer med texturering inom 

spelindustrin är att tänka kanske för mycket på den fysiska kanten av fotografiet. Visst, på ett 

sätt försvinner kanten och fotot kan bli upprepat i all oändlighet, men det representerar 

fortfarande bara en liten del av naturen. Tekniken upprepar fortfarande endast en liten del av 

naturen och ramen finns kvar, ändå om den är osynlig. Målet är att försöka göra en mer 

rättvis gestaltning av den kaotiska naturen, ett posthumanistiskt foto ska krossa ramen som 

begränsar ett konventionellt fotografi och inte upprepa dess fångenskap. 

Försöket med att blanda kanterna så att det inte längre är tydligt vart bilden slutar eller börjar 

så att bilden kan upprepas i all oändlighet blev ett en väldig bokstavlig tolkning av idén med 

att bryta ramarna. Den fysiska ramen, eller kanten, av fotografiet försvann givetvis på ett sätt 

men det dras fortfarande av problemet av att man endast valt en liten del av naturen att 

arkivera. Slutresultatet blir fortfarande en begränsad, strukturerad stilleben av naturen och 

missar målet med att gestalta den kaotiska förändringen. Bilden blir inte bara en begränsad 

gestaltning av naturen, textureringen förmedlar på ett vis att denna begränsade bild är bra nog 

för att gestalta allt vatten. Många spel skapar till exempel en textur för marken som inte är 

mycket större än 1024x1024 pixlar (Shaver, 2014) och denna textur appliceras sedan på all 

mark som förekommer i spelet. En liten begränsad del av naturen försöker att gestalta all 
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natur. Den här förmedlingen sker också i textureringen av ett foto, samma begränsade bild får 

representera oändligheten.

4.2.2 Bildredigeringens betydelse

Bild 4. Före och efter redigering. Foto: Oscar Idberg

De olika bilderna som har presenterats än så länge har alla till en viss grad varit redigerade. 

Det här stycket är tänkt att visa vikten av redigeringens betydelse i att förstärka naturens stora 

berättelse som Watkin (2015) beskriver i sin text och hur information annars hade kunnat gå 

förlorad utan en förstärkt översättning av teknikens tolkning av naturen. Kameran är inte en 

felfri aktör som kan gestalta naturen bättre än kulturen, utan är genom tekniken som naturen 

och kulturen intra-agerar med varandra i den fotografiska processen. Bild 4 visar en bild före 

och efter den har redigerats. Originalbilden till vänster är till stor del teknikens gestaltning av 

naturen och kan ses som teknikens strävan att uppfylla kulturens ideal (Rubinstein, 2018)

medan bilden till höger är färgkorrigerad för att tydligare visa reflektionerna för en kulturell 

publik. Ett fotografi är fortfarande ett kulturellt språk och bör således vara anpassat för en 

kulturell publik (Watkin, 2015). Färgkorrigeringen av fotografierna tillåter helt enkelt 

slutresultatet att bli tydligare för kulturen, informationen som förmedlas har blivit förstärkt 

genom redigeringens megafon men informationen har inte manipulerats för att visa något 

annat. Originalbilden kan liknas vid en otydlig översättning av naturens berättelse medan den 

redigerade bilden är bättre anpassad för ett mänskligt språk. En redigerad bild blir inte mer 

sann än en oredigerad sådan men är en teknik som förstärker performativiteten som sker 

mellan natur, kultur, och tekniken. 
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4.2.3 Reflektioner

Bild 5. Reflektioner vid Lursjön. Foto: Oscar Idberg

Idén om att använda sig av reflektioner för att skapa en mer rättvis gestaltning av naturen 

uppstod dels vid Lursjön men också av tillbakablicken på gamla familjefoton. Situationen 

och den tillfälliga kompositionen av naturen vid Lursjön skapade mer ett intresse för 

reflektioner och hur dessa kan användas i den fotografiska, arkiverande processen. Den 

spegelblanka sjön gjorde så att allt möjligt reflekterades tydligt för en som åskådare (men 

givetvis sker reflektioner konstant, bara mindre tydligt) molnen på himlen speglades, och 

träden längst strandkanten upprepades på sjöns yta. Tillfället gjorde det även möjligt för 

fotografen att egentligen bara ta en bild på vattenytan, men att den omgivande naturen ändå 

gestaltades genom reflektionen. Under andra förhållanden hade fotografiet möjligtvis bara 

varit en bild på vattenytan, men den tillfälliga kompositionen just då gjorde det möjligt för 

naturen att intra-agera med den slutgiltiga bilden och en större del av omgivningen kunde 

arkiveras. Just i det tillfället var idén av reflektioner inte mycket mer än att det skapade 

intressanta förhållanden för en fotograf att arkivera, det var först senare som reflektionerna 

som posthumanistiskt redskap framträdde. 

Blickar man tillbaka till gamla familjebilder kommer det med stor sannolikhet finnas gott om 

sommarbilder med solglasögon och diverse andra reflekterande föremål. Det som gör dessa 

solglasögon intressanta är att de oavsiktligt har låtit den omgivande naturen fångas på bild,

men som annars skulle blivit bortglömd utan dem. Det hela bygger vidare på att ett fotografi 

tar en begränsad del av naturen och omgivningen glöms bort (Rubinstein, 2018). Ett motiv 

existerar inte i ett vakuum utan naturen runtomkring det är där och intra-agerar med det. Det 

en reflektion tillåter är att de möjliggör den omgivande naturens intra-aktion att också
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gestaltas i den arkiverande processen. Reflektioner bryter på ett vis den strikta ramen som 

fotografier annars lider av (Rubinstein, 2018). Det som fångas på bild är inte bara det 

stilleben som uppstår när motivet positioneras inom den begränsade ramen utan delar av 

kontexten som motivet befinner sig i får även ta plats i gestaltningen. Det blir på många sätt 

som den fjärde väggen som finns inom film och media bryts ner och skapar istället en 

gestaltning som visar att det finns så mycket mer än det begränsade motivet som tillåter 

självaste bilden att uppstå. Reflektiva aktörer tillåter en del av omgivningen att oavsiktligt 

fångas på bild.

Bild 6. Reflektioner i solglasögon. Foto: Oscar Idberg

Nästa steg i processen är då att använda reflektioner som hjälpmedel för att oavsiktligt 

gestalta, och förhoppningsvis skapa performativitet, med naturen. Ett av de första valen för 

att åstadkomma detta skulle vara att använda en spegel placerad inom bildens ram för att 

skapa en reflektion i fotografiet. Reflektionen ska förhoppningsvis lyckas arkivera kontexten 

som motivet befinner sig i. Endast en spegel kommer däremot tillåta fotografen att fortsätta 
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rama in naturen enligt sitt ideal (Rubinstein, 2018), då vad som reflekteras i spegeln går i stor 

utsträckning att kontrollera. Det blir endast en fortsättning av kulturens dominans i den 

fotografiska processen utan att bryta den restriktiva ramen. Reflektionen ska tillåta en 

performativitet mellan kulturen och naturen och då måste intra-aktionen mellan dessa 

decentraliseras i den fotografiska processen (Barad, 2007). En spegelbild blir således för 

enkel för fotografen att kontrollera utifrån kulturens perspektiv och skapar inte den 

performativitet med naturen som eftersträvas i ett posthumanistiskt fotografi. Det 

reflekterande objekt som ska användas i processen bör bjuda in till en intra-aktion med 

naturen, naturen ska i en så stor grad som möjligt påverka slutresultatet som blir fotografiet. 

Spegeln kan fortfarande användas men måste likt ramen krossas för att en decentraliserad 

process ska få möjlighet att uppstå. För att undvika en diktatorisk fotograf kommer istället 

fragment av en spegel att användas för att försöka skapa performativitet mellan aktörerna. 

Bild 7. Spegelfragment mot bakgrund. Foto: Oscar Idberg

Spegelfragmenten lyckas till viss del möjliggöra naturens influens och performativitet med 

motivet. Fragmenten försvårar fotografens förmåga att rama in motivet utifrån sitt perspektiv 

och skapar en mer decentraliserad process. Bakgrunden som fragmenten befinner sig i 
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påverkar däremot en stor del av fotografiet och valet av bakgrund ligger fortfarande i 

fotografens händer. Resultatet av det här försöket blir en blandning av naturens 

performativitet med spegelfragmenten och kulturens fortsatta inramning av naturen. För att 

ytterligare undvika influensen av kulturella val bör bakgrunden som kan potentiellt ramas in 

av fotografen i så stor utsträckning undvikas. Placeras spegelfragmenten mot en bakgrund 

som fotografen har valt resulterar det i endast en fortsättning av den kulturella dominansen

(Rubintein, 2018). Det kommer inte vara möjligt att helt undvika kulturella val för fotografen 

måste tillslut placera och rikta kameran mot något för att den fotografiska processen ska 

kunna uppstå. Däremot ska de kulturella valen försöka begränsas och undvikas för att 

decentralisera nätverket som skapar bilden. En blank bakgrund kan vara ett alternativ till 

problematiken av fotografens makt att välja bakgrunden, även om en blank bakgrund 

fortfarande är ett kulturellt val så försvinner viss del av påverkan som en vanlig bakgrund kan 

influera ett fotografi med. Bildens fokus blir endast vad som reflekteras i fragmenten istället 

för den biroll som fragmenten skulle få i ett fotografi med en vald, inramad bakgrund. 
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Bild 8. Spegelfragment mot blank bakgrund. Foto: Oscar Idberg

Bilden ovanför är på god väg i försöket av att decentralisera den fotografiska processen.

Fotografens val har blivit mindre avgörande för hur bilden blir i slutändan och naturen har 

givits en större chans att intra-agera med den arkiverande processen. Två kulturella problem 

kvarstår dock för ett potentiellt posthumanistiskt fotografi ska kunna uppstå. Den första 

bristen är att spegelfragmenten är tvådimensionella och bildar på så vis fortfarande en 

kontrollerbar reflektion för fotografen. Även om spegeln är delvis krossad finns möjligheten 

kvar att rama in reflektionen enligt kulturens ideal (Rubinstein, 2018). För att motverka 

inramningen ska istället former som är byggda av små spegelfragment användas likt tärningar 

för att fotografen ska ha en ännu mindre påverkar på motivet. Istället för att placera 

fragmenten på den blanka bakgrunden som har gjorts i de tidigare iterationerna ska formerna 

släppas ner framför kamerans fokus. Målet med den här tekniken är att tillåta naturen påverka 

positioneringen av spegelformerna och vad som kommer att reflekteras av omgivningen. 

Fotografen kommer fortfarande kunna välja vilken omgivning den fotografiska processen 

kommer utspela sig i, men inte vilken del av omgivningen som naturen väljer att reflektera.

Det andra problemet som ännu inte adresserats är den kulturella intra-aktionen med tekniken. 
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Fotografen har fram tills nu fortfarande tryckt på utlösaren för att fotografera motivet, det 

resulterar i att fotografen fortfarande kan influera vad och när något ska arkiveras. Kulturen 

har möjligheten att bestämma när naturen bedöms som mest intressant för det mänskliga 

idealet (Rubinstein, 2018). En enklare lösning på problematiken är att använda sig av en 

kamerans funktioner, en fördröjd arkivering av fotografiet. Under fördröjningen har naturen 

en fortsatt möjlighet att intra-agera med fotografiets skede, fotografen kan nu endast välja att 

bilden ska arkiveras under de nästkommande sekunderna; men vad exakt som reflekteras är 

upp till naturen. Dessa åtgärder i den arkiverande processen ska förhoppningsvis skapa och 

närma sig ett posthumanistiskt fotografi med relation till natur, kultur, och teknik. 

Bild 9. Spegelformer mot blank bakgrund. Foto: Oscar Idberg

Den här iterationen av gestaltningen blir slutresultatet av reflektioner som hjälpmedel för att 

försöka uppnå en posthumanistiskt fotografisk process. Kulturens dominans har i så stor 

utsträckning som möjligt försökts begränsas för att decentralisera processen som får ett 

fotografi att uppstå. Fotografens förmåga att välja bakgrund är inte komplett eliminerad då en 

vit, blank bakgrund är fortfarande en bakgrund, men bakgrunden har inte längre förmågan att 

influera i den grad som kan ses i Bild 7. Omgivningen som fragmenten befinner sig i Bild 7
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är en fortsatt inramning av naturen och ändrar uppfattningen av fragmenten genom sin 

kontext. Den här problematiken har förminskats i stor grad i iterationen som är Bild 8 där 

bakgrunden inte har samma kapacitet att distrahera från naturens performativitet med 

spegelformerna. Bild 9 är även en förbättring av Bild 8 där de reflekterande fragmenten 

fortfarande skapade en kontrollerbar reflektion för fotografen, och led av samma problem 

som reflektionerna som kan ses i Bild 6 och 7.

Skapandet av spegelformer som påminner om tärningarna gjorde det möjligt för naturen att 

intra-agera med motivet och påverka vad som reflekterades och vidare arkiverades i 

processen. Det blev inte längre möjligt för fotografen att påverka motivet i en så stor 

utsträckning som har varit möjligt i de tidigare versionerna. Omgivningen samt tiden som 

processen utspelar sig i är fortfarande ett kulturellt val i fotografiets skapelse. Valet av 

omgivningen blir oundvikligt ett kulturellt val då fotografen måste rikta kameran mot något, 

begränsningarna i hur en kamera fungerar gör det inte möjligt att låta tekniken självständigt 

arkivera en bild utan en mänsklig intra-aktion behövs för att möjliggöra kamerans funktion. 

Det ska även tilläggas att målet är som sagt inte att exkludera kulturen ur den fotografiska 

processen som Watkin (2015) skrev om naturens stora berättelse, utan att decentralisera 

processen som får ett fotografi att uppstå. Det gör inte bilden samt processen mindre 

posthumanistiskt för att ett kulturellt val har gjorts och influerat slutresultatet, kulturen ska 

inte bli naturens och teknikens slav utan dess buktalare (Jonasson, 2016), kulturen ska vara en 

likställd aktör i den fotografiska processen. 
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5. Resultat av undersökningen
Bild 9 ska inte betraktas som en konkret definition av ett posthumanistiskt fotografi utan 

istället är det ett försök till att tända lågan för den posthumanistiska processens framfart. Som 

en enskild undersökare kan man inte definiera posthumanismen utifrån ens egna perspektiv

(Barad, 2007), men det går att undersöka hur en själv kan förhålla sig till posthumanismen i 

den fotografiska processen. Det finns inte nödvändigtvis ett behov av att definiera en 

posthumanistisk fotografisk process här och nu, för precis som Watkin (2015) skriver ”like a 

growing branch, a developing story need have no final end point” (s. 172). Den 

posthumanistiska processen slutar inte för att försök på en gestaltning har gjorts utan kommer 

fortsätta att intra-agera och utvecklas vidare. Det kan jämföras med hur Jonassons (2016) 

löpning längst vågbrytarna inspirerade stora delar av den designprocess som har beskrivits, så

kan förhoppningsvis denna undersökning om den fotografiska processen inspirera någon 

annan att pröva posthumanismen inom sina områden. 

I en allt mer dokumenterande värld där tillgängligheten till den fotografiska processen och 

medium att dela med sig av dess resultat, till exempel sociala medier, sträcker sig till fler och 

fler individer kommer det bli allt viktigare att se bilder som en gestaltning av ett ideal och 

inte en representation av verkligheten (Rubinstein, 2018). Aktörer kommer använda bildens 

kraft för att främja sitt ideal av verkligheten och förmedla sitt perspektiv till andra

(Rubinstein, 2018). Som tidigare har visats i undersökningen är inte den fotografiska 

processen felfri och gestaltar oftast inte naturen, den gestaltar många gånger ett kulturellt

ideal (Rubinstein, 2018). Målet har varit att försöka besvara frågan på hur man kan 

decentralisera den fotografiska processen, eller likt hur Jonasson (2016) frågade sig; 

”Hur kan man tona ner människan som allenarådande subjekt med 

tolkningsföreträde på hur världen kan förstås och beskrivas utan att helt radera 

henne från redogörelsen?” (s. 71)

Fundera på till exempel hur gestaltningen av en händelse hade förändrats beroende på vem 

som kontrollerade kameran, fotografens egna intressen, ideal, och motiveringar påverkar 

slutresultatet och bilden som kan potentiellt ses som fakta. Användningen av spegelfragment 

gör inte fotografen till en objektiv arkiverare av naturen, men den fråntar individen en del av 

sin diktatoriska makt i processen. Målet för den här undersökningen har varit att utforska 

posthumanismen och hur naturen, kulturen, och tekniken intra-agerar med varandra för att 
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skapa ett fotografi. Nätverket som har beskrivits av Latour (2005) mellan dessa aktörer har 

sedan applicerats på den fotografiska processen för att undersöka vad som får ett fotografi att 

uppstå, hur nätverket påverkar processen, och hur fotografiets uppkomst kan förändras. De 

tre viktigaste aspekterna som har identifierats och utmanats i undersökningen kring den 

fotografiska processen är den restriktiva ramen (Rubinstein, 2018), oförmågan att gestalta en 

kaotiskt förändrade natur (Rubinstein, 2018), och att försöka decentralisera processen

(Watkin 2015).

5.1 Frågeställning

Frågeställningen om hur intra-aktionen mellan natur, kultur, och teknik kan gestaltas med 

hjälp av ett fotografi har besvarats på ett annorlunda sätt än vad som var tänkt från början. 

Den initiala idén var att till viss del bokstavligt försöka att gestalta intra-aktionen mellan 

aktörerna med ett fotografi. En sådan process hade däremot varit en mycket arkiverande 

sådan, likt hur Barad (2007) kritiserar språket för att det har givits för mycket makt, och 

resulterat i en representation av nätverket istället för en performativ gestaltning. Svaret har 

under undersökningens gång istället riktat in sig på att genom intra-aktionen mellan aktörerna 

natur, kultur, och teknik få fotografin att uppstå. Det är således aktörernas performativitet 

(Barad, 2007) med den fotografiska processen som leder fram till en bild som är 

gestaltningen av intra-aktionen. 

5.2 Restriktiva ramen

Den restriktiva ramen som begränsar naturen utifrån fotografens ideal som Rubinstein (2018) 

beskriver i sin text, försökte brytas med hjälp av reflektionens förmåga att fånga det 

oavsiktliga i omgivningen. Reflektioner skulle vara en aktör i fotografiets skapande som tog 

ifrån fotografen sin makt att bestämma vad som fick gestaltas inom fotografiets ramar. 

Inspirationen kom till stor del ifrån gamla familjefotografier där objekt som solglasögon och 

andra reflekterande föremål har gestaltat en del av omgivningen som fotografen inte 

avsiktligt hade tänkt arkivera. De bryter ramen på det sätt att kulturen inte får samma förmåga 

att uppfylla sitt ideal för hur naturen ska gestaltas, och naturen kan även intra-agera med 

motivet som kommer att gestaltas. Ett fotografi kommer dock att alltid ha någon form av 

begränsade ram (Rubinstein, 2018), reflektioner fråntar endast en viss makt som fotografen 

har att rama in omvärlden. Fotografiets funktion att arkivera en del av naturen är i sig själv 
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begränsade, det går inte att förvänta sig att kameran ska inneha förmågan att förmedla 

naturens stora berättelse i sin helhet; det är endast ett sätt för naturen att föra historian vidare 

genom kulturen (Watkin, 2015). Genom att förstå ramens ständiga närvaro i fotografiets 

arkiverande förmåga går det att ifrågasätta en bilds gestaltning samtidigt som det går att 

förminska ramens makt i processen. Den restriktiva ramen kan möjligtvis inte krossas, men 

den kan utmanas med hjälp av reflektioner. 

5.2 Decentraliseringen

Decentraliseringen av den fotografiska processen har varit ett försök att placera människan i 

sin kontext inom det oändliga, komplicerade nätverk som kulturen befinner sig i (Watkin, 

2015). Konventionella fotografier resulterar i att en individ fångar omvärlden utifrån sitt 

perspektiv (Rubinstein, 2018) och är således en dominant aktör som bestämmer vad som får 

arkiveras och ger kulturen tolkningsföreträde (Jonasson, 2016). Ett decentraliserat fotografi 

strävar däremot efter att frånta fotografen sina diktatoriska krafter i processen och på så sätt 

försöka skapa en bild som inte är representativ utan bjuder in motivet och andra aktörer till en 

performativ gestaltning. Det här har uppnåtts genom att låta naturen påverka hur motivet 

placerar sig inom kamerans ramar med att släppa spegelfragmenten framför kamerans lins 

istället för att medvetet placera dem för att skapa en estetiskt tilltalande bild. Kameran 

ställdes vidare in på att arkivera motivet efter en fördröjning för att även där låta naturen att 

potentiellt påverka motivet, för att fotografen inte skulle få själv bestämma när naturen 

presenterade sig som bäst enligt ett kulturellt ideal (Rubinstein, 2018). Jonassons (2016) 

beskriver det väl hur kulturen bör ta ett steg tillbaka och lyssna på naturens stora berättelse 

med, ”istället för att överrösta omgivningen försöker jag höra på dess berättelse” (s. 66), och 

det är naturens historia som har försökts att översättas genom kameran med intra-aktionen 

mellan aktörerna som har varit målet med decentraliseringen. 

5.3 En kaotisk natur

Den konstant förändrande naturen som Rubinstein (2018) menar att fotografiet lider av har 

till viss del utforskats, men inte nödvändigtvis gestaltats. Analysen av bilderna i 

designprocessen har diskuterat hur ett fotografi är till stor del endast en bild av en tillfällig 

komposition av naturen och inte naturen i sin helhet (Rubinstein, 2018). Den här bristen har 

även varit med i tanken genom processen, men den har inte konkret gestaltats. En anledning 
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till detta är i hur ett enskilt fotografi är en statisk bild och kan inte i sig själv förändras likt 

naturen. En serie med bilder som till exempel Bild 2 antyder på ett sätt att naturen är i en 

konstant förändring, men varje enskild bild är fortfarande statisk och gestaltar inte en 

konstant förändrande natur. Rubinstein (2018) nämner i sin artikel ett projekt (s. 21) där flera 

bilder slumpmässigt projiceras på en ojämn yta som ett exempel på något som bättre gestaltar 

den kaotiska naturen, men igen som i exemplet med Bild 2 är fortfarande varje enskilt 

fotografi en fortsatt statisk, oförändbar bild. Hur en kamera fungerar och vad ett fotografi 

egentligen är har varit en begränsning som drastiskt försvårar potentialen för att gestalta en 

ständigt skiftande, kaotisk natur. 

Undersökningen har försökt att identifiera delar av det nätverk som ligger närmast i att 

påverka den skapande processen som får ett fotografi att uppstå, även om allt i naturen kan 

egentligen påverka slutresultatet (Latour, 2005). Kulturen, naturen, och teknikens roll har 

diskuterats och dynamiken mellan dessa aktörer har decentraliserats i designprocessen för att 

eftersträva att uppnå en posthumanistisk, fotografisk process där slutresultatet blir en 

performativ gestaltning likt det Barad (2007) tar upp i sin bok. De första försöken med en 

posthumanistisk vandring och texturering av en bild ledde inte i sig fram till den önskade 

posthumanistiska processen, men de har ändå varit till nytta i undersökningen. Vandringen 

tydliggjorde bristerna i ett konventionellt fotografi och att fotografen många gånger har en 

oerhörd dominant roll i fotografiets skapande (Rubinstein, 2018). Textureringen visade också 

att de initiala tankarna var för bokstavliga kring hur man kan bryta den restriktiva ramen som 

bilder lider av (Rubinstein, 2018). Reflektionernas förmåga att utmana fotografiets restriktiva 

ram upptäcktes däremot med hjälp av vandringen vid Lursjön, och blev huvudfokuset i det 

senare stadiet av undersökningen. Spegelfragmentens egenskaper tillät mycket av de 

posthumanistiska aspekterna som diskuterats att ges chansen till att intra-agera med den 

fotografiska processen. Naturen kunde påverka motivet och vad av omgivningen som 

arkiverades medan tekniken även den gavs en större roll. Den fotografiska processen har 

utmanats av posthumanismen och har gått ifrån att vara ett exklusivt, kulturellt språk till att 

bli ett medium där fler aktörer än människan kan intra-agera i dess nätverk.
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6. Diskussion
Har gestaltningen uppnått en posthumanistiks process? De aspekter som har lyfts fram som 

viktiga för att bryta kulturens grepp om den fotografiska processen har varit kulturens 

mäktiga språk (Barad, 2007), ett behov av en decentraliserad process i relation till kulturen 

(Watkin, 2015), bryta den restriktiva ramen samt ha den konstant förändrande naturen i 

åtanke (Rubinstein, 2018), arbeta med och bjuda in nätverket som skapar information till en 

större roll inom fotografins kreation (Latour, 2005), och förmedla naturens stora berättelse

(Jonasson, 2015) genom kameran. Följande diskussion ska kritisk granska hur 

undersökningen har förhållit sig till dessa aspekter samt hur väl designprocessen har 

förmedlat posthumanismen genom gestaltningen. 

6.1 Metoderna i gestaltningen

Slutresultatet av designprocessen blir till viss del att självaste metoderna som har använts är 

en del av gestaltningen. Hur fotografiet med spegelformerna kom till, blir nästan lika viktig 

som bilden i sig. Effekten av processen som en del av gestaltningen blir oundviklig när hur 

ett fotografi uppstår genom intra-aktionen mellan närverkets aktörer har till stor del varit i 

fokus genom arbetets gång. Det är däremot värt att fråga om processen som en del av 

gestaltningen kanske resulterar i att den blir delvis för abstrakt när konkreta slutsatser inte 

kan dras utifrån produkten av undersökningen. Som tidigare har nämnts i texten kan man som 

enskild individ inte definiera posthumanismen då det ger ens egna språk alldeles för mycket 

makt (Barad, 2007). Däremot om undersökningens resultat inte kan ses som en definition 

eller en konkret slutsats kring posthumanismen i den fotografiska processen, vad har 

forskningen samt prövandet lett fram till?

Det uppstår en vaghet när läsaren bara kan få med sig vad en posthumanistisk fotografisk 

process kanske kan vara och inte ett rakt svar på vad det är mer definitivt. Det har vidare inte 

uppstått en gräns där det går att analysera om en arbetsmetod inom fotografins värld är 

posthumanistisk eller ej, det närmsta som undersökningen kommer är att det möjligtvis kan

bedöma om något är mer eller mindre posthumanistisk. Målet för det här arbetet har aldrig 

varit att försöka definiera en hård barriär eller fokusera på att skapa en ordboksdefinition av 

posthumanismen, men det finns dock en önskan om en mer konkret slutsats. En 

vidareutveckling av den här undersökningen hade kunnat varit att fotografierna i sig skulle 
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förmedla vad posthumanismen är, utan att behöva förklaras med hjälp av metoderna för att 

posthumanismen ska framträda för åskådaren.

6.2 Texturering

Textureringen av fotografiet har varit en liten del av designprocessen som inte gav ett 

tillfredställande, posthumanistiskt resultat och dess betydelse att vara med i arbetet kan 

diskuteras. Metoden i sig var ett tidigt försök på att bryta den restriktiva ramen (Rubinstein, 

2018) som tolkade utmaningen för bokstavligt och var till en del mer inramande än 

originalbilden. Detta berodde hur en textur fungerar att den ska kunna appliceras över en 

större yta, bredvid sig själv, utan att en tydlig kant uppstår mellan den mosaikliknande 

upprepningen (Shaver, 2014) som gör att en liten del får representera stora delar av naturen. 

Delar av designprocessen, hur mycket de än misslyckades, spelar fortfarande en roll i att visa 

hur den slutgiltiga processen har kommit till och ansågs inte att den ska exkluderas ur 

gestaltningen. En potentiell radering av misslyckade försök blir måla upp en idyllisk bild av 

arbetet genom språkets makt (Barad, 2007) och blir en inramning av processen som kan få 

den att framstå som felfri. 

6.3 Tiden

Tiden på dygnet är en aspekt som inte har diskuterats som kan ha en stor inverkan på det 

slutgiltiga resultatet om fotograferingen sker utomhus eller någon annanstans som kan bli 

påverkad av solljus. Tiden påverkar även vilka av naturens aktörer som är närvarande när den 

fotografiska processen sker, som till exempel djur. Den här aspekten har fortfarande endast 

varit kontrollerad av kulturen och på så vis gör människan mer dominant i skapandet av en 

bild. Naturen och teknikens talan har blivit bortglömd i det här momentet av processen. 

Undersökningen kring att applicera posthumanismen på fotografiets skapande hade kunnat 

utvecklats mer genom att möjligtvis låta tekniken generera en slumpmässig tid med hjälp av 

programvara för när fotografiet ska arkiveras. Ett annat alternativ hade varit att kasta en 

tärning så att intra-aktionen mellan kulturen och naturen hade varit avgörande i bestämmelse 

av tiden på dygnet som processen sker. Tiden har valts av kulturen och är till viss del en 

inramning av naturen som Rubinstein (2018) beskriver, ljuset som är tillgängligt under vissa 

delar av dygnet har valts när det är som mest optimalt för ett kulturellt ideal. Tiden är en 
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aspekt som har glömts bort i undersökningen och som samtidigt visar på att den fotografiska 

processen inte är helt decentraliserad än samt att kulturen är bitvis en fortsatt dominant aktör.

6.4 Decentraliseringen och omgivningen

En fullkomligt jämnt decentraliserad process är förmodligen mer likt en dröm än ett 

realistiskt mål för undersökningen. Vid något tillfälle i den fotografiska processen kommer en 

aktör med stor sannolikhet påverka en del mer än en annan aktör. Designprocessen har även 

tagit för givet att alla moment som ingår i skapelsen av ett fotografi är likställda med 

varandra, och att inget av stegen är mer kritiskt än ett annat. Det går inte att frångå att 

kulturen fortfarande har en diktatorisk makt i att rama in naturen utifrån sitt egna ideal 

(Rubinstein, 2018), endast bitvis av vad som kommer att gestaltas har överlämnats till 

naturen. Omgivningen som den fotografiska processen kommer att utspela sig i bestäms 

fortfarande utifrån kulturens ideal, fotografen vet även att något i omgivningen kommer att 

reflekteras i spegelfragmenten. En vidareutveckling av designprocessen hade varit att likt 

med tiden, låta tekniken eller naturen i större utsträckning få påverka vart gestaltningen 

kommer att utspela sig. Hur det skulle gå till väga med programvara, tärningar, eller någon 

annan metod så kommer det bli oerhört svårt att undvika ett slutgiltigt kulturellt val. Naturen 

hade till exempel kunnat välja strandpromenaden som en plats för gestaltningen att utspela 

sig på, men exakt vart på strandpromenaden ska det ske? Någonstans på strandpromenaden 

kommer gestaltningen att ske. Naturen kan givetvis fortsätta att ytterligare specificera vart på 

strandpromenaden som det kommer att utspela sig, men det kan orsaka att gestaltningen 

kommer att bli mycket komplex av detta. Det kan fortsättas med att naturen (eller tekniken) 

kan välja allt från kameravinkel till inställningarna på kameran genom intra-aktionen, men 

någonstans måste nästan kulturen rama in processen efter sina ideal (Rubinstein, 2018) för att 

en gestaltande process ska kunna uppstå inom en rimlig tid. Överlag blir det på ett vis som 

om att en kulturell otålighet sätter stopp för en komplett decentraliserad process. 

En ytterligare, om än mindre, poäng som är intressant med den valda omgivningen är att 

naturen som arkiverats genom fotografiet är en väldigt traditionell natur. Det har tidigare 

konstaterats att kulturen och tekniken är endast en förgrening av naturens berättelse 

(Jonasson, 2016) och är således även en del av den. Dock när naturen ska agera motiv så har 

den traditionella definitionen av natur använts, som till exempel skog och hav. Däremot hade 
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torget i en stad, insidan av en dator, eller egentligen vad som helst kunnat användas då det är 

en faktisk del av naturen. Det är inte ett kritiskt misstag som har begåtts här, men det är 

intressant att påpeka att även om en stor mängd tid har dedikerats till forskandet inom 

posthumanismen så lever fortfarande den konventionella uppdelningen mellan natur och 

kultur kvar. 

6.5 Konstant förändring

En del kritik har redan lyfts fram om hur naturens konstanta förändring inte riktigt gestaltats

av undersökningen. Bristen i vad ett fotografi faktiskt är, en fast bild, har använts lite som en 

ursäkt för varför denna aspekt inte har fått ta lika stor plats som till exempel ramen eller 

decentraliseringen. Till viss del stämmer det att det är svårt att gestalta en förändring när 

mediet som gestaltningen sker i inte är mottaglig för att konstant förändras efter bilden har 

tagits. Det går då att argumentera för att den posthumanistiska utmaningen av den 

fotografiska processen inte har gått tillräckligt långt. Den performativa gestaltningen hade 

kunnat gått ett steg längre och tänjt på gränserna för vad ett fotografi kan vara för något. 

Rubinsteins (2018) exempel på projiceringen av ständigt skiftande bilder (s. 21) närmar sig 

mer konstant skiftande gestaltning, men når fortfarande inte riktigt fram då bilderna i sig är 

fasta, bara att de slumpmässigt byts ut med varandra. En fråga skulle ha ställts huruvida ett 

ständigt skiftande fotografi skulle kunna se ut? En sådan här undersökning hade kunnat 

resulterat i en ännu mer posthumanistisk process där själva fotografiets definition hade haft

potential att förändras beroende på slutresultatet.

6.6 Språk och urval

Precis som att den här texten har valt relevanta källor för att stödja de idéer som försöks 

förmedlas, har även bilderna som tillhör gestaltningen valts baserat på deras relevans för 

arbetet samt hur väl de gestaltar den posthumanistiska processen. Fotografierna har 

visserligen skapats med hjälp av posthumanismen olika aspekter, men hur lyckade de har

varit har bedömts utifrån ett kulturellt perspektiv. Det kan liknas vid Rubinsteins (2018) 

diskussion om hur bilder ramar in verkligheten så har gestaltningen ramats in utifrån ett ideal. 

Urvalet kan fortsatt vara en förlängning av kulturens tolkningsföreträde (Jonasson, 2016) på 

naturen, som kan till viss del anses som ett misslyckande i decentraliseringen. Hur mycket än 

människan har tystast ner under självaste fotograferingen, ges kulturen en sista talan om vilka 
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bilder som får gestalta en posthumanistisk intra-aktion. Det finns säkerliga flera aspekter som 

är problematiska kring hur pass posthumanistiskt gestaltningen faktiskt har varit. Kulturella 

val har gjort vid flera tillfällen, vilket i sig inte är nödvändigtvis dåligt då målet har varit att 

decentralisera processen och inte exkludera människan från den (Watkin, 2015). Jonasson 

beskrev det väl i sin artikel med;

”Att bara räkna upp listor av saker gör ingen skillnad i sig” (s. 70) och vidare 

”inköpslista – bara för att man skriver ner varor på ett papper hamnar de inte i 

kylskåpet” (s. 70). 

Det menas med att det går i all oändlighet att räkna upp aspekter som gör undersökningen 

mindre posthumanistisk, men någonstans måste kulturen påverka processen för att en 

gestaltning ska ske. Hade naturen och tekniken endast fått bestämma alla val hade 

designprocessen kanske lett fram till en serie helsvarta bilder utan ett tydligt motiv, på ett sätt 

är metoden då som har givit detta resultat decentraliserad och posthumanistisk men 

slutresultatet är inte särskilt intressant för en kulturell publik. Undersökningens publik som 

arbetet ska presenteras för är kulturell och ett delmål är att skapa uppmärksamhet om den 

posthumanistiska processen för kulturella aktörer. Slutresultatet av undersökningen måste 

således vara anpassad för en mänsklig publik om den vill lyckas föra vidare naturens stora 

berättelse genom det mänskliga språket (Watkin, 2015). Målet med designprocessen och 

undersökningens syfte kan glömmas bort om fokuset läggs allt för mycket på att göra 

gestaltningen så posthumanistisk som möjligt, kulturen ska inte exkluderas. Arbetet som har 

skett är givetvis inte felfritt och heller inte den ultimata posthumanistiska processen, men

man ska ha i åtanke att det är en fin balansgång som krävs för att dels decentralisera 

gestaltningen så mycket som möjligt utan att glömma bort kulturens roll i nätverket. 

Posthumanismen kommer med all förmodan spela en allt större när den kulturella världen blir 

allt mer sammankopplad, kopplingarna har alltid funnits där som beskrivs av ANT (Latour, 

2005) men de börjar bli tydligare. Språket ska inte ses som en förmedlare av en objektiv 

sanning (Barad, 2007) utan som ett sätt för skaparen av informationen att stärka sitt ideal av 

världen (Rubinstein, 2018). Teorin begränsar sig inte bara till att diskutera 

informationsöverföring inom kulturens värld utan främjar också att se naturen som en intra-

agerande del med mänskligheten (Jonasson, 2015). Människan existerar inte i ett vakuum 

utan är med och påverkar naturen, samtidigt som naturen påverkar oss. Det är inte längre 
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hållbart att då försöka utesluta naturen ur kulturens värld, samspelet mellan dessa aktörer bör 

decentraliseras så att naturens berättelse kan bli hörd av människan (Watkin, 2015). Kulturen 

är en avgrening av naturen och tekniken en avgrening av kulturen, fotografiet är således 

ingen isolerad process och dess intra-aktion med omvärlden bör då uppmärksammas. En bild 

kan säga mer än tusen ord, men vilken berättelse förmedlar dessa ord? Enligt Rubinstein 

(2018) är fotografiet ett tillvägagångssätt för fotografen att främja sitt ideal av omvärlden, 

och motivet ramas in utefter det inom bildens dimensioner. En bild kan berätta en idyllisk 

berättelse, men den berättar inte hela historien (Rubinstein, 2018). De reflekterande 

spegelfragmenten och naturens påverkan på deras slumpmässiga placering var ett försök att 

få naturen till att använda fotografen samt kameran som dess buktalare i performativ 

gestaltning för att berätta naturens stora berättelse. 

Slutsatsen att ta med sig ifrån detta arbete är att fotografi, och andra arkiverande kulturella 

fenomen, inte är exklusivt mänskliga utan det finns ett oändligt nätverk som tillåter 

informationsprocesserna att uppstå. Stora delar av det här nätverket som intra-agerar med 

informationsförmedlingen får däremot aldrig representeras i det gestaltande språket och 

glöms bort. Insynen om att det kan finnas något bortom den information som presenteras för 

en, och att en bild eller en annan form av gestaltning, ska inte ses som en objektiv sanning 

utan ett främjande av ett ideal (Rubinstein, 2018) är en viktig kunskap i en värld där mer och 

mer information delas mellan aktörer. Hur mycket människan än försöker isolera sig från 

universums nätverk så kommer naturen inom kort vara där och inkräkta igen.
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