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Förord 
 
Det interaktioner i min vardag, allt stöd jag fått av människor i min omgivning har formad 

den här skapandeprocessen. Jag vill framförallt tacka Cecilia för att ha trot på mig och varit 

ett stöd för mig i alla stunder av den här processen. Jag vill tacka Erik för att alltid ställa upp 

och vara till motivation till den gestaltande processen. Tack till Pirjo och Peter som utmanat 

mig som handledare under hela skapandeprocessen, Minnamari som gav mig tipset om läsa 

Copyrights and Copywrongs av Siva Vaidhynathan (2001). Tack för alla samtal i 

projektrummet och alla de roliga, jobbiga och svåra stunder vi har delat tillsammans. Tack till 

Kent som jag har haft möjligheten att ha som samtalspartner och ta del av din kunskap.  Den 

inspiration som jag har fått av Ylva genom den tid jag studerat. Jag vill också tacka till Albin 

som har inspirerat mig till att låta processer vara ett utlopp för lekfullhet. Till sist; Tack till 

alla som har varit en del av den här skapandeprocessen. 
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Abstract 
 
This Bachelor Thesis examines sampling as creative process in relation to friction between 

users and creators. The goal of this thesis is to create an understanding of the relations 

involved in creative processes and explore sustainable manner of working with processes. To 

explore creative processes, sampling is interpreted in relation to music production and the 

musical culture involved in shaping of worlds. Sampling is the processes of creating from 

what already is in a way of involving the users and creators with the past, present and future. 

The friction of creative processes involves an understanding of innovation and originality that 

questions existing principles. Sampling in relation to friction is about boundaries, how do we 

involve ourselves in an accountable process and what is appropriation in relation to creative 

engagement?  

 

Keywords: Appropriation, Digital artefacts, Friction, Music, Originality, Repetition, 

Sampling, Co- Creating, Creative Processes, Ownership 

 

Abstrakt 

 
Det här kandidatarbetet undersöker sampling som en skapandeprocess i relation till användare 

och deltagare. Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse för de relationerna 

involverade i en skapandeprocess och utforska hållbara aspekter av att arbeta med processer. 

För att undersöka skapandeprocesser förstås sampling i relation till musikproduktion och 

musikkultur som världskapande. Sampling möter skapandeprocesser med det redan befintliga 

genom att involvera användaren och deltagaren i dåtid, nutid och framtid. Friktionen i 

skapandeprocesser prövar förståelsen av innovation, originalitet och ägande. Sampling i 

relation till friktion handlar om gränser, hur kan vi involvera oss i ett ansvarfullt skapande och 

vad är appropriering i relation till skapandeprocesser? 

 

Nyckelord: Appropriering, Digitala Artefakter, Friktion, Musik, Originalitet, Repetition, 

Sampling, Samskapande, Skapandeprocess, Äganderätt 
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1. Bakgrund 
 

Ett mail dök upp i min inkorg med ett bifogat avtal som avsändaren hänvisade mig till att 

skriva på snarast. Jag förstod att avtalet rörde sig om ett filmprojekt jag några år tidigare varit 

delaktigt i. Avsändaren behövde min underskrift för att kunna använda det material jag 

producerat i marknadsföringssyfte. I det bifogade avtalet stötte jag på en del formuleringar 

som fick mig att avstå att skriva på kontraktet:  

 

“I hereby waive any and all moral rights or similar rights that may have been 

acquired in connection with the Video and confirm that TEN and its assignees and 

licensees shall have the free and unrestricted right to use the Video in whatever format 

or context without having to obtain approval of me” 

 

Det avsändaren vill är att jag ska skriva på ett avtal som tar ifrån mig min moraliska och 

likande rättighet för material jag producerat i ett projekt.  Avsändaren vill också att jag ska 

avskriva mig rätten till att nämna att jag har varit delaktig i projektet. Jag skulle skriva på ett 

avtal som inte enbart tog ifrån mig mina rättigheter för material som jag producerat, utan 

också rätten att nämna min delaktighet, vilket är extra nämnvärt eftersom min delaktighet som 

skapare av otaligt mycket material under ett års tid var utan lön eller avtal. Jag såg ingen 

fördel med att skriva under avtalet vilket ledde till att jag under kommande dagar blev 

uppring och hotad av personer i anknytning till företaget.  De menade på att om jag inte skrev 

på skulle jag “aldrig ha en chans i den här branschen” vilket inspirerade mig att undersöka 

vad det innebär att vara en medietekniker. Vilken kultur frodas i branschen, och vad har jag 

som skapare för rättigheter, samt vad har verket i sig för rättigheter? 

 

Undersökningen började med att leta efter svar i Sveriges lag. Vad anses vara ett verk och vad 

har skaparen för rättigheter?  Enligt upphovsrättslagen så uppstår upphovsrätten i samma 

stund som verket blir till och lagen har som syfte att skydda skaparens rättigheter. Det innebär 

att verket inte kan reproduceras och säljas av någon annan Om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk (SFS 1960:729). Jag inser att det uppstår en problematik, vad är det som 

egentligen går att klassa som ett verk enligt lagen, och vad innebär det att vara en 

upphovsmakare? Saknar upphovsrättslagen ett perspektiv där skapandeprocessen är ett 

resultat av ett samskapande?  
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Ett verk uppstår i relation till en situation och ett möte mellan andra aktörer. Kan ett verk ha 

en egen kropp som får liv genom mötet med deltagare? Kan skaparen lämna ett verk som 

fortfarande är i en skapandeprocess? 

 
För att skapa förståelse för hur en sådan process kan se ut vill jag nämna den undersökningen 

som påverkat mig som mest under den tid jag studerat medieteknik på Blekinge tekniska 

högskola. Jag och Erik Ålhagen undersökte design i förhållande till funktion och form. 

Undersökningen öppnade upp för ett perspektiv där resultatet var skapandeprocessen.   

 

Länk till projektet:  

https://youtu.be/L_9ZT6wXBtY 

 

Vi hittade ett bord och en tillhörande stol i en second hand butik och bestämde oss för att 

plocka isär möblerna till beståndsdelar för att sedan sätta ihop det igen. Det var lekfullhet och 

spontanitet som drev oss framåt i processen. Vi hade inget slutgiltigt mål annat än att 

omformulera och hitta inspiration i materialet. Processen gav oss mening, när vi skruvade 

isär, sågade och spikade ihop delar uppenbarade sig ljud som vi spelade in och byggde ett 

bibliotek utifrån. Varje steg filmades och resulterade i en video komponerad med musik 

skapad med ljudbiblioteket. Avslutningsvis brändes stolen och bordet upp för att sätta stopp 

för processen.  

 

Ovanstående undersökningen har blivit en grund för hur jag bemöter skapandeprocesser. 

Världen precis som möblerna blir till i relation till hur det ageras. Möblerna får sin mening i 

hur vi som aktörer ger dem syfte. Världens tillblivelse består av komplexa nätverk av 

relationer. Tillblivelsen är aldrig statisk; den rör på sig, upprepas, omformuleras, bryts upp 

och förstörs. Aktörerna har samma värde och rätt till att bli till, strukturer gör att värde 

uppstår och förstörs.  
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1.1 Frågeställning:  
 

Vad för friktion uppstår i mötet mellan deltagare, användare och verk i sampling som 

skapandeprocess?  

 

1.2 Syfte: 
 
Syftet med undersökningen är att skapa nya vägar för förståelsen av skapandeprocesser 

Undersökningen gör sig delaktig i skapandeprocessen genom att förstå sampling som en 

tillblivelseprocess. Vad innebär äganderätt för deltagare och användare i relation till verk och 

i en skapandeprocess? Hur förhåller vi oss till den digitala tillblivelsen i relation till 

originalitet? En designprocess prövas genom friktion som ett verktyg för samskapande. I 

gestaltningsprocessen prövas sampling i en skapandeprocess där verkets idéer och material 

blir till i relation till deltagare och användare. Ett samskapande prövas genom att bemöta 

förståelsen för friktion som uppstår i skapandeprocessen. Friktionen ger upphov för samtal 

kring öppenhet och äganderätt som skapar ett möte mellan deltagare och användare. 
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2. Tidigare och aktuell forskning  
 
Världen är i en ständig tillblivelse vilket är ett resultat av alla aktörer som agerar i det. Genom 

att titta på musikkultur skapar den här undersökningen en förståelse för 

verklighetsproducerande kulturer i relation till sampling som en designmetod. Detta kapitel 

har som funktion att skapa en förståelse för en skapandeprocess för att sedan bemöta den 

friktion som innefattar praktiken och teorin. Utifrån denna förståelse och problematisering 

kan undersökningen formulera ett samskapande av inkluderande aktörer i förhållande till 

skapandeprocessen. 

2.1 Sampling som skapandeprocess  
 
 

 “it’s all rhythms, all patterns, the meteorology of the world we inhabit, syncopated 

 fragments of geology, space and time, rendered into ripples of perception - like a   

 place where everything - the sky, the sand, the clouds, the waves on the ocean’s   

 surface, the breath emanating from my body- everything - is alive and moving   

 gracefully with everything else” (Miller, 2008) s. 17 

 

För att skapa en förståelse för sampling som en skapandeprocess tar undersökning hjälp av Paul D. 

Miller som är musiker och kreatör, samt forskar inom mediekultur.  Miller (2008) undersöker 

sampling som metod i relation till digitala medier och avgränsar sampling som en praktik som 

sträcker sig längre än bara musikproduktion. Enligt Miller (2009) gör sampling sig relevant på grund 

av att den digitala revolutionen som gjort att material rört sig från det fysiska till det digitala rummet. 

Det innebär att media finns som data istället för fysisk form. Det digitala materialet kan röra och 

sprida sig med större förutsättningar än den fysiska kopian. 

 

Miller (2008) beskriver repetition som upphov för utveckling och hänvisar till språk som en 

repetitiv process gör att vi kan förstå varandra. När språket upprepats skapas en rörelse som 

sprider sig mellan människor, språket samplas och bildar nya sammanhang. Vi använder 

språket genom att repetera för att förstå varandra. Västvärlden har en relation till repetition i 

förhållande till originalitet som skapar problematik förklara Miller (2008). Repetition 

uppfattas som att sträva ifrån originalitet, en repeterande process uppfattas som att det saknas 

innovation och kreativitet. Sampling som metod är en repetition i utveckling och rörelse. 

Sampling tar fragment och bildar nya fenomen som tillskrivs mening och skapar berättelser. 
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Repetition inom skapandeprocessen är inspiration som ger upphov till en idé. Sampling har 

kvalitén att göra sig medveten om att verket innefattar en iteration av något annat. 

Repetitionen är praktik av mänsklig natur. 

 

Originalitet i skapandeprocesser undersöks i texten Records that play av Vanessa Chang (2009) 

genom att titta på sampling som en metodologi inom musikkultur. Chang arbetar som doktorand inom 

medieteknik på Stanford University och specialiserar sig på utryck som litteratur, film, dans och 

musik. I Records that Play beskriver Chang (2009) de tekniska och sociala förhållandena av sampling 

som skapande med ett fokus på kreativitet. Chang (2009) beskriver sampling med världsskapande 

effekter i en tid där digitala artefakter är aktörer som rör sig fritt utan skaparens kontroll. Sampling är 

en praktik för underhållning av rörelsefria digitala artefakter menar Chang (2009).  

 

 ”Sampling creates a tradition that involves the past without deferring to its structures 

 and limitations, restoring a revised mode of agency to the practice” - (Chang, 2009) 

 s. 143 

 
Hip hop som musikkultur har växt fram genom en tradition av sampling där verk från andra 

musikaliska områden bryts ner och omarbetas för att ge upphov till ett nytt verk förklarar 

Chang (2009). Denna praktik har bemötts av motstånd inom musikindustrin då bolag menar 

på att material stulits och använts utan tillåtelse. Denna process skildrar Chang (2009) som en 

dialog mellan det förflutna och nuet, sampling fungerar som broar till tidigare upptäcker inom 

musiken. Chang (2009) undersöker hur den här traditionen har växt fram inom 

musikskapande och menar på att musik har gått från att vara en upplevelse kopplat till 

utövaren till att bli en egen kropp med hjälp av teknisk utveckling. Det gör att musiken inte 

längre är fysiskt kopplat till utövare, musiken kan nu leva sitt egna liv utan att utövaren kan 

ha kontroll över den.  En aspekt av att vara en producent i den digitala mediets rörelsefrihet är 

enligt Chang (2009) är aspekten av den digital artefaktens förmåga att röra sig obegränsat på 

flera olika platser samtidigt, det ger upphov till att information kan spridas snabbare med en 

större distans. Skapandeprocessen sker i en allt större utsträckning och engagerar allt fler 

aktörer samtidigt. Hur kan en medietekniker förhålla sig till denna typ av interaktion? Vad 

finns det för möjligheter och begränsningar? 
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2. Friktion och Sampling Kollage  

Aaron V. Cicourel (2015) som är sociologiprofessor på University of California beskriver sampling 

som en gemensam medvetenhet i en skapandeprocess. Medvetenheten innefattar en samplingsprocess 

i form av upprepning som ger upphov till förståelse, det sker en omformulering av tidigare begrepp.  

När samplingen används och upprepas skapas det vad Cicourel (2015) kallar för en gemensam 

medvetenhet i skapandeprocess. Medvetenheten är finns i den kultur där den verkar men när en 

utomstående bemöter skapandeprocessen ge upphov till att sakna förståelse. 

 

Att se skapande som ett samplande gör att processen kan förstås som levande. Att skapa innebär att ta 

in det befintliga och omvandla den genom en samplingsprocess. Deltagaren och användaren skapar en 

förståelse för verkets tillblivelse och blir till en del av skapandeprocessen.   I bild 2 visualiserar 

mekaniker inom skapandeprocessen i relation till sampling. Sampling är den process där deltagare 

och användare i möts i en skapandeprocess. Sampling förstås som en medveten process där verket blir 

till av agerande, medvetenheten förstås genom alla inblandade deltagare och användare i 

skapandeprocessen. En fasad som skapas av alla de enskilda deltagarna i huset, rester från en byggnad 

som tas tillbaka av naturen, en grusväg som formar spår av regnvatten och färg på slits bort av 

passerande människor som passerat; sampling i en skapandeprocess. 
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2.2 Det uppstår friktion 
 
Att förstå skapande som en samplingsprocess innebär ett möte mellan deltagare och 

användare. I skapandeprocessen är det mötet som utgör vad för sampling en skapandeprocess 

inkluderar. För att undersöka mötet i skapandeprocesser förstås det som en friktion av vad 

som uppstår i sammanträdandet av deltagare, användare och verk. Friktionen har som syfte att 

undersöka hur användare och deltagare i skapandeprocessen kan förhålla sig till äganderätt av 

verk. Hur kan verk ägas om den är i en ständig tillblivelse? Hur kan en deltagare förhålla sig 

till ens roll i skapandeprocessens? Vad har användande för påverkan av verket? 

 

Erich Hatala Matthes (2016), Wellesley Collage arbetar med frågor som berör etik och moral inom 

konst och kultur. I Cultural appropriation without cultural essentialism? beskrivs ett missbruk som 

Matthes (2016) kartlägger och formulerar som ett motstånd mot social utveckling. Matthes (2016) 

definerar fenomenet appropriering som ett missbruk av en maktstruktur. Missbruket innefattar en 

felaktig representation, stöld och felanvändning. Appropriering beskrivs som ett fenomen av aktörer 

som är delaktiga och aktörer som står utanför. En formulering av missbruk som Matthes (2016) 

presenterar i relation till originalitet, autenticitet och äganderätt där deltagande i skapandeprocessen är 

avgörande.  

 

Appropriation has the power to oppress and silence - (Matthes 2016) s.345 

 

Den som hålls ansvarig över verkets skapandeprocess beskriver Siva Vaidhynathan som skaparen av 

ett verk. Det uppstår samtidigt en problematik då verket tillblivelse är ett resultat av 

skapandeprocesser, Vaidhyanathan (2001) undersöker immateriella rättigheter och copyright lagar i 

USA och hur det med tiden har förändrats och påverkat musikindustrin. Hur lagarna stryper 

kreativitet och motverkar utveckling i den digitala utvecklingen undersöker Vaidhyanathan (2001). 

Hur kan en enskild skapare stå som ansvarig över alla relationer ett verk innehåller? En skapare är den 

som sammanför fenomen till en situation i skapandeprocessen, verket blir sin egna kropp och blir till 

liv och gör deltagaren till medskapare. Varför upphovslagar har ett perspektiv där den enskilda 

skaparen står som ansvarig för skapandeprocessen ifrågasätter Vaidhyanathan (2001) och beskriver 

hur skapande inkluderar ett nätverk av andra aktörer som lämnas utanför.  När Vaidhyanathan (2001) 

gör denna formulering av upphovslagar gör det sig motsägelsefulla mot lagens innebörd. Vem är det 

som upphovslagen ska skydda?  
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Det finns en dikotomi i lagen om immateriella rättigheter i relation till uttryck och idé. Det 

innebär en problematik då det gränsen mellan idé och uttryck innebär en komplexitet. Det 

skapar en friktion i upphovsrättsfall och framförallt hos skaparen menar Vaidhyanthan (2001). 

Copyright lagar har bidragit till att göra äganderätt av immateriella rättigheter komplexa.  

 
När verket i fråga är fysiskt är friktionen tydlig. Person A tar en artefakt från person B. Person A har 

tjänat, tillhandahållit ett material som denna inte hade innan och person B har förlorat något som 

denna hade innan. Den här undersökningen söker sig till mer komplexa problem än det tidigare 

exemplet. Dessa problem rör material som Aaron V. Ciccoruel (2015) definierar som en kollektiv 

medvetenhet eller som Matthes (2016) beskriver som kultur. Denna brist kan vara avsaknad av 

information om grundmaterialet och den situation den har uppstått i. Sampling är en rörelse som 

innefattar en kunskap av materialet med ett grundad syftet till användningen. Appropriering är ett 

resultat av sampling där processen har lett till en utnyttjande representation av en maktstruktur mot en 

marginaliserad struktur (Matthes 2016) 

 

 ”It seems that the Western powers are still driven by the colonization impulse to  

 discover, conquer, own and possess everything, every society, every culture” (Shiva, 

 1997).  s.615 

 

Konsekvenserna av patentanvänding undersöker Asterios Tsioumanis, Elsa Tsioumani och 

Konstadinos Mattas (2003) som är verksamma på Department of Agricultural Economics i 

Aristotle University Thessaloniki. De negativa konsekvenser de belyser i artikeln is policy 

towards intellectual property rights addressing the real problems? är att vetenskapsvärlden 

innefattar patentlagar som är verksamma i sammanhang där det approprieras på kulturer och 

resurser. Patentlagarna gör att en resurs kan utnyttjas till fördel för en part. Om patent 

används för att utnyttja resurser och skapa kortsiktiga vinster för enskilda personer och 

företag vad har då patent för syfte? Vad är egentligen äganderätt? Kan ett fenomen ägas av 

något annat än sig självt?  
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Att göra sig delaktig i en skapandeprocess innebär att en friktion uppstår i relation till 

deltagare och användare. När en användare tar äganderätten av en skapandeprocess resulterar 

det i en förenklad bild av processen. För att förstå skapandeprocesser behöver mötet mellan 

användarna och deltagarna belysas. Genom att se friktionen blir verket till. 

Skapandeprocesser blir till i relation till användande, ett ägandeskap gör den förenklad.  

 

3. Metoder 
 
För att bedriva en designprocess skapar den här undersökningen en metodologi för att pröva 

skapandeprocesser.  Genom att använda metoden visualitet som beskrivs av Karin Becker och 

Peter Frosh (2015) i texten Visual Friction prövas skapandeprocesser i relation till möten, 

motstånd och de effekter som uppstår. Karin Becker, professor inom mediestudier på 

Stockholms Universitet tillsammans med Peter Frosh, Department of communication på 

Hebrew University, Jerusalem har författat texten Visual Friction. I relation till visualitet 

använder Becker och Frosh (2015) friktion för att beskriva de effekter som uppstår. Visualitet 

är en framställning av ett fenomen som förankras i material, kultur och struktur menar Becker 

och Frosh (2015). Relationen mellan aktörer med koppling till upplevaren utgör visualiteten.  

Visualitet är den process som framställer en ide och friktion förklarar de effekter visusaliteten 

ger upphov till (Becker och Frosh, 2015). 

 
Vad som gör Becker och Frosh (2015) relevant är att de visar hur begreppet friktion väcker 

samtal, konflikter och strukturer som finns gömda i fenomen. Visualitet som en metodologi 

använder friktion genom att ge upphov till en större förståelse. Metodologin går ut på att 

försätta sig mitt i friktionen och bli till en del av skapandeprocessen genom att utforska möte 

av ojämnheterna mellan strukturer och hur de verkar tillsammans.  Visualiteten används i den 

här undersökningen för att förstå relationer mellan deltagaren och användaren. Genom att 

visualisera relationen skapas en förståelse för vad som uppstår i mötet mellan deltagare och 

användaren och hur relationen påverkar en skapandeprocess. 
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“The smooth is the continous variation, continuous development of form: it is the 

fusion of harmony and melody in favor of the production of properly rhythmic values, 

the pure act of the drawing of a diagonal across the vertical and the horizontal.” 

Deleuze and Guattari (2003) s.478  

 

Friktionen är relationen mellan slät och ojämnt utrymme vilket Deleuze och Guattari (2003) 

lyfter fram som ett upphov för att fenomen uppstår.  För att arbeta med friktion i 

designprocessen används Deleuze och Guattari (2003) förståelse för relationen mellan jämn 

och ojämn yta. Friktionen mellan den släta och ojämna ytan är en skapandeprocess där ytan 

samplas genom mötet av andra aktörer. Den ojämna ytan tar beståndsdelar från den släta, 

omformulerar och skapar ny identitet för ytorna. Den släta ytan skapar ojämnheter och 

friktion uppstår. Genom att använda metoden kan designprocessen förstås som ett möte 

mellan ytor som ger upphov för ett uttryck. Vad för ytor inkluderas i en designprocess och hur 

påverkar deltagaren och användaren att det uppstår? 

 

I appropriation and authenticity: An artist’s assistent beskriver Jen Pack (2015) hur hennes 

konst blir till ett uttryck för identitet och kultur i relation till skapandeprocess inom 

textilkonsten. Pack beskriver en metod där textil blir till medium för uttryck när 

skapandeprocesser prövas i relation till en samplingsprocess. Packs konst har medverkat i 

flertal olika publikationer i USA och hon har studerat på Art Center College of Design i 

Pasadena och San Jose State University.  

 

 ”I’m in fact assembling my own identity through the process of making work”-  

 (Pack 2015), s.225 

 

Pack (2015) repetition som en metod för att arbeta med sampling som identitetsskapande. I 

relation till metoden kan Pack (2015) visa hur repetitionen arbetar framåt och ger utrymme för 

improvisation. Repetitionen är metod för att arbeta med skapandeprocesser som är 

sammanflätade med handling; Verklighet skapas i relation till rörelse. Repetition inom 

textilkonsten är en rytm likt musik, det är ett upprepande av en handling som gör att helheten 

skapas. Repetition en känsla för rörelse som skapar förståelse, den första komponenten 

berättar den andra. Det går att titta på Packs konst och se det som en helhet, en tillblivelse av 

flera olika komponenter som är tydligt avgränsade från varandra.  
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Skapandeprocessens förmåga att göra komplexa fenomen till en form som går att uppleva 

förklara Disalvo (2012) i Adversarial Design. Disalvo (2012) arbetar som professor inom 

digitala medier på Georgia Institute of Technology och utforskar hur friktionen för att bemöta 

de politiska effekterna som uppstår i en skapandeprocess. När användaren gör sig delaktig i 

skapandeprocessen kan en förståelse för fenomenets tillblivelse ta form. Med hjälp av Disalvo 

(2012) metod kan vi förstå betydelsen av vad sampling har för funktion som en 

skapandeprocess.  

 

Disalvo (2012) fokuserar på Hegemoni inom skapandeprocesser och beskriver det som en 

maktstruktur som genom manipulation styr över sociala krafter. För att motverka hegemoni 

visualiseras nätverken mellan aktörer med syfte att belysa relationer och hur de påverkar 

varandra. Denna typ av visualisering av relationer kan belysa hur olika system fungerar och 

vad för krafter som verkar inom dem. Genom att använda sampling som en metod i en 

skapandeprocess visualiseras nätverket av strukturer. När nätverket blir visualiserat framstår 

friktionen som uppstår i mötet mellan aktörer. Sampling kan möta fenomenet friktion och 

göra det tillgänglig för samtal, det skapas en länk mellan visualisering och tillblivelsen i 

skapandeprocessen. Delaktighet är en viktig del i skapandeprocessen då det bjuder in till ett 

möte mellan människor som försätter fenomenet i en rörelse.  Hur kan en skapandeprocess 

inkludera ett möte mellan aktörer och öppna upp för samskapande? 

 

Design is a general human process that we use to understand and to shape our  

 world.  - (Carl Disalvo 2012) s,9 

 

Att försätta sig i en skapandeprocess innebär att planera och utföra en handling och skapa 

sammanhang, vilket Disalvo (2012) menar på är medvetenheten som gör oss till människor. 

Skapandeprocessen är en metod för att spekulera i en bättre värld och är till för att uppfylla ett 

behov.  
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För att undersöka en skapandeprocess i relation till användare och deltagare ligger Patchworking av 

Kristina Lindström och Åsa Ståhl (2014) som ett metodisk grund för ett samskapande. I Patchworking 

undersöks samskapande som metod för att arbeta i en värld av ständig tillblivelse. Lindström och 

Ståhl (2014) forskar inom deltagande design och har feministisk teknovetenskap som perspektiv i 

artikeln Patchworking Publics -in-the-making, medie and public engagement. De beskriver fenomenet 

tillblivelseprocessen som relationell ontologi vilket innebär att det är relationer som utgör hur 

fenomen uppstår.  Metoden går ut på att göra sig själv till en del av tillblivelseprocessen och skapa 

förståelse för hur relationer påverkar mönster. Patchworking försätter sig i värld av komplexa 

fenomen genom att göra sig till en del av tillblivelseprocessen genom att titta på relationer i en 

tillblivelseprocess. 

 

Förståelse för skapandeprocesser som en enskild användare beskriver Lindström och Ståhl 

(2014) som problematisk då det exkluderar de relationer av deltagare och användare som 

utgör verket.  En metod för att bryta upp skapandeprocessen är att göra relationerna synliga 

genom destabilisering. En destabilisering sker enligt Lindström och Ståhl (2014) när en 

beståndsdel hamnar ur fas eller går sönder, vilket innebär att göra beståndsdelarna synliga och 

därmed bryta upp skapandeprocessen. Genom att destabilisera förstår vi skapandeprocesser 

som nätverk av relationer där strukturer bryts upp och visualiseras. För samskapande krävs 

det att alla deltagare görs synliga och medverkar i processen.  

 

When the network becomes destabilised, for example by one of the parts breaking, 

this is when the network can be unravelled, and the agency of its parts can more easily 

become knowable - (Lindström och Ståhl 2014), s. 104  

 

I Patchworking används sampling för göra deltagarna till en del skapandeprocessen och 

beskrivs av Lindström och Ståhl (2014) som en skapandeprocess av existerande 

skapandeprocesser; Genom att sampla kan vi förstå vad det finns för möjligheter och sätt att 

underhålla system. Det är till stor grad ett sätt att applicera underhåll i skapandeprocessen och 

sträva efter en medvetenhet. 
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För att pröva sampling i relation till friktionen i designprocessen visualiseras skapande som 

ett möte mellan användare och deltagare. För att förstå skapandeprocesser som levande 

behöver den påverkas av sin omgivning.  Med hjälp av metoderna kan designprocessen skapa 

ett sammanhang där jag bjuder in deltagare för att skapa tillsammans med mig.  Gestaltningen 

går ut på att pröva hur ett grafiskt uttryck uppstår i relation till användare och deltagare. Vad 

kan jag som deltagare lära mig utav att bjuda in till samskapande och hur påverkar det min 

roll? Vad händer när friktionen mellan deltagare och användare prövas i en skapandeprocess i 

relation till äganderätt?  

 
4. Designprocess 
 
 
Fas 1  
 
Designprocessen inleds med att beskriva min roll i skapandeprocessen genom att förstå vem 

jag är som deltagare och vad min roll är. Designprocessen förutsätter att min roll skapar en 

riktning för hur gestaltning ska formges i relation till ett samskapande mellan deltagare och 

användare. 

 

Jag använder mig utav Karin Becker och Peter Frosh (2015) visualiserings metod för att 

kartlägga ett grafiskt uttryck för designprocessen.  I bild 8 används visualisering för att samla 

min kunskap och tidigare erfarenhet i relation 

till en ¨skapandeprocess i relation till 

sampling och friktion. Metoden är en 

framställning av sampling i relation till 

skapande genom att visualisera material och 

strukturer. Genom att använda metoden kan 

jag skapa en visuell framställning, visualisera 

de enskilda materialen, strukturerna och min 

kunskapar genomen iterationer bryta upp 

strukturer, sampla och låta materielen mötas 

och använd friktionen som underlag för 

ytterliga iterationer.  

    
 2.Visualisering , Källor: Oljemålning av Henrik 

Stazewski (1931), Installation med speglar och plasma bollar av på Trädgården i Stockholm (2016),  VJ/ Ljusinstallation 
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Evening/ Morning – With Four Tet av Squidsoup (2015) 

 

    

Överst på bild 2 visualiserar tidigare projekt jag arbetat med. För att göra ett urval visualiserar 

jag friktionen som uppstår när digitala filer bryts ner genom komprimering, friktion ger 

upphov till en förståelse för digitala filer som ett material i relation till hur de framställs 

(Becker & Frosh 2015). När filerna bryts ner visualiseras deras inre strukturer (länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=5mAAin8vP2k&t=14s).  

 

Till vänster om tidigare exempel på bild 2 är en prövning av grafisk formgivning där 

bokstäver samplas i relation till rörelse och repetition. Till höger om grafiken är en bild från 

en installation utställd på Trädgården i Stockholm augusti 2016, Installationen bestod av en 

kub gjord av speglar med plasma bollar och uppmanade till en interaktion då det gick att gå in 

i mitten av kuben och interagera med ljuset.  I det nedre vänstra hörnet helgen är en 

oljemålning av Henrik Stazewski (1931) som ställdes ut på Moderna Museet i Malmö våren 

2018. Stazewski (1931) prövar grafisk formgivning i relation till rörelse och repetition som en 

mekanik av verks tillblivelse i en samplingsprocess.  

 

Iterationen utgör en visualisering av skapandeprocesser i relation till sampling och friktion. 

Genom att använda Becker och Froshs (2015) visualisering som metod kan jag samla visuellt 

språk för vad gestaltningen kommer att innehålla. Visualiseringar har funktionen av att öppna 

upp skapa ett fenomen; Hur ser en visualisering av sampling och friktion ut?  När dessa tankar 

samlas i ett grafiskt utsnitt kan designprocessen föra en dialog mellan materialet och 

deltagarna i designprocessen. 

 

Fas 2 - Continuse 

 

Continuse är ett koncept för en applikation som bygger på att göra användaren delaktig i en 

skapandeprocess där friktion står i relation till sampling. För att förstärka idén har jag valt att 

arbeta utifrån en konceptfilm som prövar Continuse genom att försätta den i ett sammanhang.  

 

Continuse bygger på idén om en applikation för smartphone med syfte till att nyttja touch-

skärmens möjlighet för interaktion. Skärmen är en slät yta och friktion uppstår i en fysisk 

kontakt med användaren. En touchskärm bygger på en friktion uppstår mellan användaren och 
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tekniken, friktion är avgörande för upplevelsen. Continuse använder friktion för att skapa en 

förutsättning för en skapandeprocess. Friktionen är i relation till hur användaren kan 

interagera med varandra, när användaren gör ett sammanhängande drag på skärmen svarar 

skärmen med en visualisering av rörelsen som sedan skickats iväg till mottagaren när 

användaren avbryter rörelsen och friktion upphör (Deleuze och Guattari 2003) 

 

Continuse är en skapandeprocess där sampling prövas i praktiken för att bemöta friktion. 

Lindström & Ståhl (2014) förklara sampling som en metod för att göra sig till en del av 

skapandeprocessen. När deltagaren försätter sig i skapandeprocessen anknyter sig deltagaren 

mellan materialet och dess förflutna och uppkomst, det går att utmana och försätta materialet i 

nya sammanhang. Continuse är att skapa kunskap genom att göra, därför är Continuse hela 

tiden i en skapandeprocess där användaren skapar syfte utifrån sitt egna agerande. 

 

 

Rita ett ansikte i en kontinuerlig linje utan avbryta rörelsen  
 

Med denna metod vill jag initiera skapandeprocessen som bjuder in till ett samskapande i 

relation till sampling och friktion. Metoden har som syfte att pröva äganderätt som en friktion 

av skapandeprocessen.  Denna prövning skapas i genom ett samplande som en metod, 

sampling ger upphov för en utveckling av skapandeprocessen i relation till tidigare rörelser 

 

Som en gestaltande process använder jag mig utav en lek som kallas för Continuse. Leken går 

ut på metoden: rita ett ansikte utan att släppa pennan. Utifrån denna metod bygger jag en 

prototyp på en applikation där man kan kommunicera med andra i relation till metoden. 

Denna prototyp kommer ligga till grund för en konceptfilm som presenterar idéen praktiska 

funktion.  Prototyperna kommer vara kärnan av gestaltningen som sedan leder till artefakter 

som utgör utställningen på exit den 1 juni. Utställningen kommer vara i en installation form 

av prototyper så som animationer, ljudprototyper, projektion på plastduk med tryck och 

interaktiva prototyper. Interaktionen är en form av “rita ansikte utan släppa penna- metoden” 

med syfte att försätta deltagaren i en skapandeprocess som behandlar sampling och friktion.  
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Syftet med applikationen är att skapa en plattform för 

deltagaren att pröva sampling i relation till friktion. 

Idéen bygger på samskapande som metodologi för 

designprocessen.  För att förstärka idéen arbetas det 

fram en konceptfilm som syftar till att visualisera 

upplevelsen av Continuse. Som metod för 

konceptfilmen kommer jag arbeta fram en storyboard 

som sedan blir grunden för filmen. 
4. Continuse faces 

Material till utställning:  

Mörkt rum, Projektor, Spotlights, Genomskinlig plastduk(ar), Speglar, Plotter printer, Högtalare,  

 

Fas 3 - Prövningar 

Material: 

Digital touch (Iphone) 

Resultat: 

Jag samlade in material från prövningen (Bild 4) genom att göra en skärminspelning. Utifrån 

det inspelade materiell sammanflätades det till en loop. 

länk - https://youtu.be/YMZffBi9CGQ 

Analys: 

Jag och Cecilia Barry använder oss av funktionen digital touch i 

våra mobiltelefoner i bild 5 för att pröva metoden att rita ansikten 

i en kontinuerlig rörelse som vi sedan skickade till varandra 

Metoden gav upphov till en grafisk kommunikation. Genom att 

skapa ansikten kommunicerade vi tankar och idéer med varandra 

utan att använda oss utav ord. Det blev ett samskapande där vi 

använda oss av varandra upptäcker i metoder för att utveckla 

den. Efter att vi hade utfört experimentet funderade vi på olika 

typer av användningsområden för metoden. Finns det ett värde i 

att kommunicera på det här sättet? Hur skulle man kommunicera 

med varandra om en bara hade denna metod som utgångspunkt, 

vad för typ av språk skulle utvecklas då?    
       5.  Digital Touch 
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I bilden 6 presenteras en prototyp på hur en 

applikation kan se ut. Applikation har som 

funktion att möjliggöra en kommunikation 

mellan individer med hjälp av den grafiska 

metoden. Syftet är att försätta deltagarna i 

en samplingsprocess där kommunikation 

bygger på ett utbyte av idéer. Varje 

iteration av kommunikation är en iteration 

av den tidigare. Applikation bygger på 

Karin Becker och Peter Frosh (2015) 

visualisering som metod för att försätta 

deltagaren i skapandeprocessen. Continuse 

visualiserar en samplingsprocess och gör 

att deltagarna kan själva bryta upp och 

arbeta med de effekter som uppstår. 

Visualisering har som funktion att belysa 

kopplingar och relationer mellan aktörer i 

en skapandeprocess.  

     

     
          6. How to communicate? 
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7. Continuse Storyboard 

 

Scen 1 

I den första scenen på bilden 7. Continuse Storyboard presenteras en urban miljö. Scenen 

presenterar en känsla av ensamhet och tystnad, staden sover.  Bilden filtreras genom 

huvudkaraktären som syftar till att skapa en relation till tittaren, huvudkaraktären är en 

simulation av tittaren i den miljö som presenteras. Huvudkaraktären utstrålar rastlöshet och 

nyfikenhet som en kontrast mot den kalla miljön hon befinner sig i. 

 

Scen 2 

Huvudpersonen upptäcker Affischer, klistermärken och målningar med QR koder runt om i 

stadsmiljön. Hon upptäcker allt fler och fler desto mer hon tittar och undrar nyfiket var det 

kommer ifrån. Det finns ingen annan information än en Qr kod på affischerna. 

 

Scen 3 

Hon scannar Qr- koden med sin mobil som leder henne till Continuse 

 

Scen 4–5 

Hon får kontakt och en konversation inleds. 
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Scen 6 
Scenen syftar till att pröva hur ett språk formas genom interaktionen. När huvudkaraktären 

kommuniceras begränsat till applikationens förutsättningar formas ett språk. Hon kan i 

relation till mottagaren förstå varandra med. Kommunikationen saknar bokstäver och istället 

skapas ett språk i relation till ett grafiskt uttryck i relation till en kontinuerlig rörelse. För att 

de ska förstå varandra upprepar det varandras uttryck. Deltagarna försätts i en 

samplingsprocess där uttrycket upprepas bryts ner och skapar en ny identitet som i utbytet 

skapar mening.  

 
Samplingsprocess - vi lär oss av varandra   

 
8. Samplingsprocess 

 

Jag tog kontakt med Erik Ålhagen som är en vän medarbetare i flera tidigare projekt under 

min studietid på BTH. Syftet med prövningen är att undersöka en skapandeprocess där jag 

bjuder in andra aktörer där vi tillsammans arbetar fram ett grafiskt formspråk. Fördelen med 

att arbete med Ålhagen är hans intuitiva förmåga att ta teori till prövning på ett 

handlingskraftigt sätt som sedan blir ett underlag för analys och eftertanke.  

 

I den här delen av processen använder vi oss av Pack (2015) metod av att skapa en hybriditet 

av våra identiteter. Det börjar med att jag visar Ålhagen hur jag går tillväga för att rita ett 

ansikte med en linje (Bild 8), han kan då bygga sitt egna uttryck genom att sampla min 

process. Denna process av iterationer leder till att nya identiteter och uttryck skapas, vi lär oss 
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av varandra och en hybriditet uppstår. Även fast vi använder oss av samma metod och 

tillvägagångssätt finns det en tydlig skillnad i stil och uttryck i våra olika iterationer, precis 

som pack (2015) förklarar skapar vi uttryck som är starkt kopplade till vår identitet.  

 
9. Erik Ålhagen med Sprayfärg 

 

Efter vi har arbetat med penna och papper som material går vi in en ny fas av undersökning. 

Vi använder oss utav sprayfärg som vi målar på transparent byggfolie. I denna iteration 

prövas metoden i relation till nytt material och sammanhang. Ålhagen har ny tillgång till en 

större rityta, sprayfärgen gör att han inte har samma fysiska kontakt med ytan och friktionen 

mellan penna och papper är inte medverkande (Bild 9).  

 

Vi använder oss utav Disalvo (2012) metod för att göra skapandeprocessen till ett samtal i 

relation till tillblivelsen och då visualisera samplingsprocessen i relation till friktion. Vi 

använder oss utav nytt material som byggfolie och sprayfärg för att undersöka relationen 

mellan de olika aktörerna i skapandeprocessen. Det nya förutsättningar ger upphov för en ny 

identitet som skapas, vi för en dialog om det möjligheter och friktioner som innefattar 

skapandeprocessen. En sprayburk har ett tryck som under tid minskar vilket gör att en 

kontinuerlig linje kräver snabbare och mer intuitiva rörelser. Materialets innefattande 

egenskaper gör att Ålhagen behöver planera sina rörelser på ett annat sätt och använda sig av 

en snabbare och mer bestämd rörelse.  
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Bearbetning, Vektorisering och grafisk formgivning 
  

10. Spraypaint on plastic 

Genom att ta skärmdumpar och fotografera från skisser och video samlas det in material (Bild 

10) som sedan blir grund för den grafiska formgivningen.  Materialet används för att hitta en 

grafisk identitet i designprocessen.  

 

Jag använder mig utav funktionen Image trace i Adobe 

Illustrator för att vektorisera av avsikterna (Bild 11) vilket 

innebär att formerna omformuleras från pixelgrafik. 

Vektorgrafik har en större frihet för då formerna inte tappar 

upplösning när de skalas.    

 
 
         11. Face forming 

 

 

När bilderna är vektoriserade städas det 

upp så att bara formen från ansiktet 

finns kvar. Det skapas ett bibliotek av 

former och uttryck som blir underlag 

för grafisk formgivning (Bild 12). 

 
 

 
 
 
12. Vektor continuse 
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Genom samskapande kan ett grafiskt uttryck formas i mötet mellan användare och deltagare. 

Designprocessen leder till Continuse som blir till underlag för skapande. Continuse grundar 

sig att inspirera användare till att bli deltagare av skapandeprocessen. För att Continuse ska 

fungera behöver det vara en kommunikation mellan användaren och deltagaren som går 

snabbt och är enkelt men samtidigt kan ge utrymme för ett individuellt uttryckt.  

Designprocessen har berört en komplexitet i skapande innefattar friktion i verkets tillblivelse. 

Vad Continuse gör i designprocessen är ge utrymme för samtal om de roller som inkluderas i 

skapandeprocess. Hur kan ett verk ägas och vem äger vad i skapandeprocessen? I 

designprocessen har det genererats rörlig bild, konceptualisering av applikation och digitalt 

och fysiskt grafiskt material. Gestaltningarna och prövningarna i designprocessen blir till 

byggstenar för en installation där det digitala och analoga materialet möter deltagare och 

användare i skapandeprocessen. 
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5. Resultat 
 
Friktionen mellan användaren, deltagaren och verket i har resulterat i en förståelse för 

skapandeprocesser som levande och i ständig tillblivelse. Förståelsen innebär en medvetenhet 

av ansvar i skapandeprocesser; ens delaktighet och använda har konsekvenser och påverkan 

för verkets och de som inblandande i tillblivelsen. När skapande förstås som en friktion 

mellan deltagarna, användare och verket kan ett verk underhållas. Att sträva hållbarhet i 

skapandeprocesser innebär att underhålla friktionen Sampling lyfter fram en okänd variabel 

av skapandeprocesser som generar en levande kunskap som blir till i relation till mötet med 

deltagare. Undersökning har resulterat i en förståelse för relationen mellan skaparen och 

deltagare genom att bygga broar som utforskar hur skapande blir till.  Den förståelsen innebär 

ett förhållningssätt till hur vi underhåller skapandeprocesser. Att leva i en värld av ständig 

tillblivelse innebär att vi inkluderas i skapandeprocesser. När skapandeprocesser förstås som 

ett resultat av relationen som agerar kan den värld som blir till underhållas. Att pröva i 

relation till friktion har gett upphov för en kunskap om relationer och hur det påverkar 

varandra i en skapandeprocess. Hur formulerar vi ett syfte med skapande och vad har vårt 

deltagande för påverkan i relation till användare? 

 

Att använda sampling som ett begrepp har resulterat i en formulering av en skapandeprocess. 

Sampling har fungerat som en teori för att relatera till skapandeprocesser inom områden 

utöver musikproduktion. Undersökning bygger på en samplingsprocess där tidigare och 

aktuell forskningsdelen består av samplingar från andra verk. I den här fasen har alla samples 

genomgått en process av validering; Är de relevanta i den här undersökningen? Vad har 

författaren bakgrund och syfte med texten? Inom vetenskapen har samples som roll att göra 

vetenskapen trovärdig och utförlig. Det finns ett krav på att vetenskapen använder sig av 

tidigare verk, omformulerar dem och bygger på forskningen. Det finns en rät linje i 

vetenskapen av hur resultatet av en forskning härstammar från tidigare kunskap. Vetenskapen 

har behövt bygga ett system av källhänvisning och referat som gör denna typ av 

samplingsprocess möjlig.  

 

Syftet med att använda begreppet sampling är begreppets bakgrund inom musiken. Begreppet 

har använts för att beskriva processen av att spela in delar av andra verk och sedan manipulera 

de för att skapa nya verk. Sampling är en böjning på det ursprungliga begreppet sampel som 

betyder en del eller fragment. Sampling är en metod för att samla in data och används för 
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musikproduktion, statistik och forskning. Vanessa Chang (2009) beskriver sampling som en 

praktik för att underhålla musikaliska artefakter. Genom sampling kan ett bortglömt verk få 

nytt liv och skapa ny mening. Chang (2009) beskriver hur sampling som metod har bemött 

friktion från musikindustrin då de menar att deras verk har approprierats och används utan 

tillåtelse. Sampling som begrepp har därför varit relevant i undersökning på grund av den 

friktion som finns inom fenomenet. Friktion har väckt frågor om skapandeprocessers funktion 

och karaktär och berör både skapare och deltagare. Friktionen som uppstår i begreppet 

sampling beskriver behovet av medvetenhet av verkets tillkomst, bakgrund och fortsättning. 

Vi lär oss att ett verk har ett liv både innan och efter skaparen gör sig delaktig. 

 

Siva Vaidhyanathan (2001) beskriver hur samplingens friktion leder till en friktion inför 

skapandeprocessen. Friktionen grundar sig i hur de immateriella rättigheterna som copyright 

och patent har växt fram i USA för att skydda stora aktörerna och strypa kreativiteten hos den 

enskilda skaparen. Den enskilda skaparen avskräcks av kreativt utlopp då det skapas en 

otydlighet i var gränsen för ett brott dras. Vaidhynathan (2001) menar på att det behövs en 

omformulering av det immateriella rättigheterna för att det ge det mindre aktörerna en större 

frihet.  Denna beskrivning som Vaidhyanthan (2001) gör beskriver en friktion där en 

maktstruktur tar över en mindre aktör. Copyright lagar hade som syfte att skydda mindre 

aktörer från att bli utnyttjade men har i det fall som tas upp av Vaidhynathan (2001) skapat en 

situation där lagarna i stället utnyttjas av maktstrukturer. 

 

Det undersökning har resulterat är ett perspektiv på skapandeprocesser med fokus på hur vi 

förhåller oss till sampling inre mekanik.  Att se på sampling som en teori av hur världen blir 

till har lett till ett ifrågasättande av vad det egentligen innebär att äga ett verk och hur vi som 

skapare och deltagare av världens tillblivelse förhåller oss till äganderätt. Undersökning har 

inte resulterat i ett svar på dessa frågor utan istället gett undersökningen en bredare förståelse 

och ett perspektiv för att titta på strukturer och hur det påverkar en skapandeprocess. Den här 

undersökning har varit väldigt viktigt för mig som medietekniker att skapa ett förhållningssätt 

till mig som skapare av verk samt hur verket i sig själv får liv och skapas utöver min 

påverkan. Att titta på sampling i relation till friktionen av skapandeprocesser resulterar i att 

verket blir en egen aktör med världsskapande effekter. Det blir tydligt att det finns en stark 

avgränsning mellan verket och skaparen samtidigt har verket alltid en inneboende del av 

skaparens process. Medvetenhet har varit en central del av undersökning och resulterat i 

frågor om vad skaparen och deltagaren har för ansvar i skapandeprocessen.  
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Originalitet har varit ett ledord i undersökningen och har blivit väldigt relevant när det står i 

relation till en skapandeprocess så som sampling. Vad innebär egentligen ett originellt verk 

och process och vad har det för betydelse för skapandeprocesser? Som Paul D. Miller (2008) 

beskriver finns det en strävan efter originalitet inom västerländsk kultur; vi som individer och 

samhälle utvecklas genom att skapa nya idéer och koncept som tar oss vidare. Det är en vision 

om en bättre framtid och att innovation innebär ny teknik, nya lösningar på existerande 

problem. Som den här undersökningen har resulterat i finns det en motsägelsefull aspekt av 

strävan efter innovativa och originella lösningar. Miller (2008) beskriver skapandeprocessen 

som en repetitiv rörelse där befintliga beståndsdelar genomgår iterationer, sammanstrålar i 

nya kombinationer och sammanhang och på så sätt sker utveckling av skapandeprocessen. 

Sampling har förmågan att försätta sig i en nära relation till beståndsdelarna och visualisera en 

utveckling i en skapandeprocess.  

 

I relation mellan friktion och den problematisering som Miller (2008) målar upp i sin 

beskrivning av västvärldens syn på originalitet har undersökning stannat i det motstånd som 

uppstår i skapandeprocessen. Att arbeta med friktionen har resulterat i att undersökningen kan 

göra sig till en del av motståndet och göra den delaktig för skaparen och deltagaren. Att arbeta 

med friktion i skapandeprocesser har lett undersökning i frågan om vad en äganderätt i mellan 

skaparen och verket innebär. Det har också resulterat i att verket har blivit en egen agerande 

aktör som har förmågan att påverka och förändra verkligheten. Det innebär att när ett verk blir 

en aktör i en skapandeprocess kommer den också repeteras omformuleras, plockas isär och 

tolkas i relation till andra aktörer. När verket görs tillgängligt för en annan deltagare blir då 

också denna en skapare av verket. Ett verk skapas i relation till de aktörer och sammanhang 

den verkar inom.  Denna process ger upphov för en friktion där verk utnyttjas av utomstående 

aktörer och det är detta fenomen som leder undersökning in på en diskurs av effekter av 

appropriering i relation till skapandeprocesser.  Matthes (2016) beskriver appropieringen som 

ett utnyttjande av en maktstruktur. Denna typ av utnyttjande kan vara en felaktig 

representation eller som A & E Tsioumani och Mattas (2003) beskriver som ett utnyttjande av 

resurser av en maktstruktur. Trots förordningar av materiella rättigheter med ursprungligt 

syfte att skydda skaparen och verket i skapandeprocessen belyser Vaidhyanthan (2001) hur 

det också utnyttjas av maktstrukturer till deras fördel.  
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Designprocessen har bestått av ett samskapande där andra aktörer har bjudits in i 

skapandeprocessen. Samskapandet har legat till grund för ett samtal mellan varandra och 

materialet. Vi kan på så sätt pröva sampling som en designprocess som gör att vi kan ta idéer 

från varandra och utveckla dem tillsammans. En aspekt av designprocessen har varit 

metodernas friktionsförmåga som genom sina begränsningar gett upphov för kreativitet. 

Undersökningen lär oss att friktion är motivation för förändring, motståndet skapar en rörelse 

i förändring.  Samskapandet har resulterat i ett grafiskt formspråk och gett undersökningen ett 

uttryck. Den grafiska profilen har som ett mål att inspirera till förändring och ett deltagande 

process, språket har ingen slut destination utan den sker i relation till mötet mellan deltagaren 

och skaparen som uppmuntrar till lekfullhet och kreativitet. Uttrycket ska vara enkelt att delta 

i, det kräver inga förkunskaper i språk eller avancerade rittekniker. Målet har varit att 

inspirera och ge upphov för en aktivt deltagande i skapandeprocessen. Genom att arbeta med 

en enkel grundteknik har den avancerats genom visualisering av användningsområden och 

plattform. 
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6. Diskussion 
 
Begreppet sampling har varit en utgångspunkt i undersökningen som har skapat en riktning 

för vad forskningen har generat. Under processens har begreppet formulerats i relation till den 

skapandeprocess som varit kärnan av undersökningen.  Eftersom att denna undersökning är 

uppbyggt av både en forskningsdel och en designprocess har friktionen mellan dem resulterat 

i de jämförs. Inom designpraktiker finns det inte etablerad och förväntad källhänvisning som 

det gör inom vetenskapen. Samtidigt är skapandeprocesser en undersökande praktik med 

forskningskaraktär. En skapandeprocess är att sampla källor för att arbeta fram ett verk. Som 

Paul D.Miller (2008) beskriver i Sound Unbound har sampling som kvalité att förstås som en 

teknik, material eller idé. Precis som i vetenskapen har samplingens bakgrund en väldigt stor 

betydelse i skapandeprocessen och för skaparen att göra sig medveten om den bidrar till en 

medvetenhet av verkets tillblivelse. 

 

Att arbeta med medieteknik är att undersöka kommunikation vilket innebär ett 

förhållningssätt till relationer. Det har därför varit till hjälp att kunna relatera en 

designpraktiker mellan olika former av skapandeprocesser och titta på förmågan av 

kommunikation. Jen Pack (2015) beskriver uttryck inom konst som kommunikation bygger på 

relationer av repetition, vi förstår när vi repeterar. Precis som musiken bygger medieteknik på 

takter som en repetition, mönster formas genom takter, en film blir till i när bildrutor 

repeteras, en designprocess blir till genom iterationer Pack (2015). Den här undersökningen 

har generat en utveckling av repetition. Genom att titta på repetition och se det som en 

utveckling har undersökningen kunna repetera de spår av hög friktion och på så sätt få 

kunskap och utvecklas. 

 

Det har uppstått en problematik i användningen av sampling eftersom den i de allra flesta 

sammanhang har kopplats till musikproduktion. För att komma över denna koppling och 

relatera till andra områden har begreppet behövt genomgå en repetition. Det har både varit en 

fördel och nackdel att använda begreppet. Nackdelen är att den historia och fördomar som 

presenteras i relation till begreppet av Siva Vaidhynathan (2001) när skapare och deltagare 

möter Copyright lagar.  Det har varit en utmaning att skapa nya kopplingar till begreppet. 

Förstår undersökningen som ett levande verk kan begreppet sampling vara bollplank för att 

förstå processer. Ser vi processer med sampling som en mekanik skapar vi ett förhållningssätt 

till världen där vi alla är delaktiga i skapandeprocessen. Sampling som begrepp innebär ett 
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förhållningssätt till skapandeprocessen som Erich Hatala Matthes (2016) beskriver som en 

medvetenhet som skapas i relation till den kunskap som generas. 

 

Friktion har haft en roll i undersökning för att skapa ett motstånd. Det motståndet har fungerat 

som en riktning i vilka spår undersökningen har tagit. Undersökningen har försatts sig i 

friktionen och gjort sig till en del av den.  Friktionen använts av Karin Becker & Peter Frosh 

(2015) för att se på motståndet som en fördel, en motivation för den väg som undersökning 

tar. Det grundar i en filosofi om att friktionen ger upphov till utveckling, samplingen behöver 

motstånd för att den ska repeteras och skapa nya kopplingar och sammanhang.  Friktionen 

kan förstås som negativ men har fungerat som ett möte i undersökningen. Mötet gör att vi kan 

skapa kopplingar mellan strukturer.  Carl Disalvo (2012) beskrover att arbeta med friktion är 

att välkomna ett motstånd och göra sig till en del av processer, friktionen bidrar till en 

riktning och motivation. Relationen mellan begreppet varit utmanade att förklara i 

undersökningsprocessen, Precis som sampling så har begreppet friktion en bakgrund och 

behövt genomgå en samplingsprocess för att förstås i nytt sammanhang.  

 

För att arbeta med undersökningen som en designprocess har samskapande med hjälp av 

Kristina Lindström och Åsa Ståhl (2014) formulerats för att skapa ett sammanhang för 

prövning. Samskapandet har varit ledordet för att göra designprocessen till en kommunikation 

mellan deltagare och skapare. Samskapandet har varit en metod för att samla in data och 

skapa ett grafiskt formspråk. Det svårigheter som undersökningen stötte på i 

metodformuleringen var att skapa ett sammanhang för att bjuda in andra aktörer och deras 

tankar på ett motiverande och lekfullt sätt.  Som Lindström och Ståhl (2014) beskriver 

behöver samskapandeprocessen behövde öppnas upp, det behövde finnas utrymme för 

omformulering och att deltagaren kan påverka resultatet. Samtidigt sker samskapandet inom 

en ram som gör det möjligt att jämföra och pröva i relation till varandra. Genom att använda 

friktion kan begränsningar motiveras som en fördel för kreativt uttryck. I Records that Play 

beskrivs det hur begränsningar gör att skaparen behöver repetera ett uttryck samtidigt som 

den motiverar till en förändring, begränsningar får skaparen att se möjligheter Chang (2009). 

Målet med att jobba med ett samskapande är att försätta deltagaren i en skapandeprocess. När 

vi skapar tillsammans öppnar det upp för ett samtal. Vi kommunicera genom att sampla 

varandra, det ger oss inspiration till att skapa något nytt. Samskapandet har inget annat mål än 

att det ska vara kommunikativt, vi lär oss av att göra. När deltagare bjuds in i 

skapandeprocessen uppstår ett möte av samplande, vi använder samma uttryck och 
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tillvägagångssätt men samtidigt skapas det en identitet och skillnad i uttrycken Pack (2015).  

Det är det som Pack (2015) menar på att samplingsprocessen har som förmåga att vara 

identitetsskapande.  Designprocess är utformad för att avgränsningarna ska ge upphov till 

kreativitet. Friktionen och avgränsningarna som gör att kreativt växer fram.  

 

Att arbeta med Patchworking (Lindström & Ståhl 2014) har skapat förutsättning för att arbeta 

fram en metod där det uppstår en relation mellan sampling och deltagande design. 

Undersökningen har strävat efter att ett möte mellan deltagare och skapandeprocesser För att 

utveckla designprocessen behöver det blandas in fler aktörer. Kan vi lära oss att kommunicera 

med varandra genom ett samskapande? Finns det ett värde med att använda sig av Continuse 

som metod för att kommunicera? För att pröva frågorna behöver Continuse nå ut till fler 

personer. Det behöver finnas en plattform där människor kan möta varandra.  Idéer behöver 

prövas mot andra idéer och skaparna behöver stanna kvar i friktionen som uppstår. En fråga 

som blivit vägledande i undersökningen är vad det egentligen innebär att äga verk. För att 

hitta ett svar på den frågan har undersökningen brutit upp nätverket av fenomenet att äga och 

titta på de aktörer som verkar inom det.  

 

Sampling gör att istället för att förklara en process som vem som har äganderätt kan den 

istället förstår i hur den används förklarar Disalvo (2012). Som gemensamt nämnare för alla 

deltagare och skapare är vi användare i skapandeprocesser. Att titta på skapande som en 

ägandeform är att förenkla ett komplext nätverk. Förenklas komplexa nätverk kan vi inte göra 

oss till en del av skapandeprocessen eftersom att de inte förstås som en helhet av skapande 

deltagare. Att äga är att begränsa en skapandeprocess.   

 

Bakgrunden till undersökningen var en friktion i en skapandeprocess som berörde äganderätt i 

relation till hur ett verk används. Det presenteras en värld där skapandeprocesser kapitaliseras, 

regleras utifrån hur det ägs, vem som har varit delaktig och inte vilket skapar en falsk bild av 

verkligheten i texten Copyright och Copywrongs av Siva Vaidhynathan (2001). Det har varit 

en motivation i undersökning att försöka förstå varför en mediebransch har utvecklats till att 

fungera på ett sådant sätt. Den här undersökningen har öppnat upp för samtal om hur vi som 

deltagare och skapare förhåller oss till skapandeprocesser. Det har öppnat upp för ett samtal 

om använde och uppkomst av skapandeprocesser. Vi ser på skapandeprocesser som ett 

resultat av deltagare och skapare agerande. 
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Finns det en framtid där samples kan användas i designpraktiker? Som tidigare nämnt har 

vetenskapen en relation till samples där det används för att skapa ett förtroende för verket. Det 

förväntas att tidigare och aktuell forskning används för att skapa ett förtroende för kunskapen 

som generas. Finns det en skillnad i andra skapandeprocesser? Varje process bygger på 

samma förväntan som i vetenskapen. För att verket ska kunna förstå behöver det sampla 

tekniker, material eller metoder som sätter det i ett sammanhang. Vi förstår verk som en 

helhet men samplingen har förmågan precis som vetenskapen att göra så vi förstår 

relationerna. Lindström & Ståhl (2014) förklarar förmågan som en metod där nätverk 

destabiliseras vilket generar en kunskap om en helhet. För att vi ska kunna genera kunskap 

behöver vi förstå den som en process av iterationer. Kunskapen är aldrig statiskt utan sker 

hela tiden i en omformulering i relation till deltagarna.   

 

Det är viktigt att vi kan se oss själva som en del av skapandeprocessen.  Processer består av 

skapande i relation till andra deltagare. Aaron v. Cicourel (2015) formulerar medvetenheten 

av skapande gör att vi kan förstå hur världen blir till. Vi behöver underhålla processer genom 

att värna om alla processer. När skapande glöms bort och utnyttjas påverkar det andra 

processer i ett större perspektiv. Den här undersökning har resulterat i en förståelse om att 

underhålla och se nätverk som komplexa är en metod för att värna om den verklighet vi lever 

i.  En skapandeprocess är en komplexitet och att motverka komplexiteten är att ta död på 

processer. En komplexitet innebär att deltagare ska få finnas, det innebär också att deltagarnas 

identitet ska få finnas och skilja från varandra. Alla deltagare behöver också värna om 

användande, vad har användare för påverkan på andra deltagare och skapandeprocesser? Hur 

kan vi skapa för att sträva efter en större komplexitet?  Kan vi ändra vår syn på ägande och 

istället tänka på det som ett användande? 

 

Med den här undersökningen hoppas jag att den kan inspirera till att se på design som 

skapandeprocesser.  Jag vill att undersökningen ska ifrågasätta synen på originalitet och 

innovation och istället ha ett fokus på hur processer uppstår.  Undersökningen har fått mig att 

förhålla mig till verk som ett levande fenomen som vi behöver underhålla. Det finns ett värde 

i att förhålla sig till skapandeprocesser som ett resultat av deltagare och skapare som 

tillsammans skapar en förståelse.  En skapandeprocess är ett resultat av flera verkligheter som 

utgör ett fenomen, vi ansvarar för använde. Jag hoppas att den här undersökningen ger 

upphov för sampling och att den försätts i en skapandeprocess som bemöter friktion. 
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