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Abstrakt 
 
Detta kandidatarbete har som syfte att belysa rollen som glitch kan spela i skapande. Jag ställer                

mig frågan vad som händer när vi för in ett medvetet brott i en kreativ handling, hur vi behandlar                   

det vi uppfattar som fel eller misstag, och vad som kan hända när vi utforskar det som blivit                  

förkastat som trasigt och obsolet. Dessa frågor har uppstått dels ur en nyfikenhet för det okända                

och ett ständigt sökande efter nya uttrycksformer, men även ur kritik. Den teknologiska             

utvecklingen min generation befinner sig i för oss allt hastigare framåt, och jag ifrågasätter hur vi                

förhåller oss till värdet av medietekniska artefakter när konsumtionshetsen gör sig alltmer            

påmind. Genom att ägna mig åt studier av glitch och konstformer som uppstått därifrån, second               

hand och dess kultur samt mediearkeologi har jag bildat mig en grund att stå på som sedan lett                  

mig genom mitt gestaltningsarbete. Med ett kritiskt förhållningssätt har jag använt mig av             

icke-konventionella metoder och program för att redigera och manipulera media, och reflekterat            

över resultaten med stöd av forskning och diskussion med andra människor. Jag har utforskat              

digital glitch i medieformer som jag under mina tre år av studier har bekantat mig med, men även                  

vandrat över fysiska kretskort och undersökt vad som händer när ett konkret brott introduceras i               

deras förväntade flöde.  

 

Resultatet har blivit ett nytt förhållningssätt till utdaterad teknik, en ny vinkel att betrakta              

kreativitet och skapande från och förhoppningsvis en ökad respekt för vår fortsatta tekniska             

utveckling.  

 

Nyckelord 

 glitch art, abstrakt, circuit bending, kreativitet, critical making 
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Abstract 
 

This bachelor thesis is intended to highlight the role that glitch can have in creation. I pose the                  

question of what happens when we introduce a deliberate disruption in a creative act? How do                

we treat what we perceive as flaws and mistakes, and what can happen when we explore what                 

has once been rejected as broken and obsolete? These questions have arisen partly from the               

curiosity about the unknown and a constant search for new forms of expression, but also from                

criticism. The technological development my generation is experiencing is moving us forward at             

an ever increasing pace, and it leaves me inquisitive about how we relate to the value of media                  

artifacts when consumerism is becoming more and more prevalent. By studying glitches and             

their resulting art forms, second-hand and its culture, as well as media archeology, I have formed                

a foundation on which to base my work. With a critical approach, I have used non-conventional                

methods and programs to edit and manipulate media, and reflected upon the results supported by               

both research and discussion with other people. I have explored digital glitches in media that I've                

worked with during my three years of study, but also traversed physical circuit boards and               

investigated what happens when a break is introduced in their expected flow.  

 

The result is a new approach to outdated technology, a new angle from which to view creativity                 

and creation, and—hopefully—a shift in respect for our continued technological development. 
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1. Bakgrund  

 

Mitt kandidatarbete grundar sig i en undersökning och kritik mot den teknologiska utvecklingen             

vi befinner oss mitt i. Vår generation har fått se fler uppdateringar och nyproduktioner än               

någonsin förut och jag ifrågasätter vilket värde det egentligen har för oss. Vår strävan är ständigt                

framåtgående, efter högre upplösning och ett mer effektivt arbetssätt. Att befinna mig mitt i den               

här processen under mina studier har väckt ett antal funderingar hos mig. Finns det något värde i                 

att se till det som inte tilldelas en plats i utvecklingen? Vad händer med det trasiga, det oskarpa                  

och obekväma, och vad händer när vi ger oss själva en mängd av kontroll över det? Jag närmar                  

mig frågan genom glitch art, en konstform som har uppstått genom att ta vara på och välkomna                 

brott i det förväntade flödet, och undersöker vilka kopplingar som kan uppstå när vi tillåter oss                

att använda oförutsägbarheten som metod.  

 

Mitt första möte med glitch art uppstod för ungefär ett år sedan, och det är fortfarande något som                  

fascinerar mig ändlöst. Från att totalt förkasta en bild eller en video på grund av korrumpering                

eller vanställda färger, till att istället se dessa som en väg in i bilden. Att vrida och vända på det                    

som redan finns där, använda saker på nya vis och därmed omskapa dess värde har lett mig                 

vidare i min process. Det är min förhoppning att genom dessa frågor finna nya vägar för                

kreativitet och ett mer inkluderande tankesätt om hur vi närmar oss vår teknik. 

 

1.1 Frågeställning  

Vad händer när medvetna brott förs in i en kreativ handling?  

 

Det är svårt att hitta den exakta startpunkten för hur min frågeställning tog form, och kanske är                 

det just för att mina tankegångar tog sitt avstamp i rhizomatik. Rhizomen är ett filosofiskt               

koncept utvecklat av de franska filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari, men rhizomer går              

även att finna inom botaniken där det åsyftas en speciell typ av rotsystem. Ett system som inte                 

har någon specifik början eller slut, och förökas genom rot- och sidoskott från noderna. Jag               
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tolkar sättet Deleuze & Guattari använder rhizomatik på som ett slags förhållningssätt, ett             

oorganiserat sätt att organisera. Deleuze & Guattari (2015) menar att rhizomen kan förklaras och              

förtydligas genom sex stycken principer. För att lättare kunna följa mina resonemang väljer jag              

här att kort nämna det karaktärsdraget i rhizomen som jag utgått från: “4. Principle of asignifying                

rupture: against the oversignifying breaks separating structures or cutting across a single            

structure. A rhizome may be broken, shattered at a given spot, but it will start up again on one of                    

its old lines, or on new lines.” (Deleuze & Guattari, 2015, s.9) 

 

Asignifying rupture—eller icke-betecknande brott—innebär alltså att en rhizom kan brytas av           

vid vilken punkt som helst men starta upp igen, på samma linje eller en helt ny, och fortsätta                  

växa, kanske rent av med starkare kraft. Den här principen har jag sedan applicerat på mitt eget                 

skapande, vilket ledde till min slutgiltiga frågeställning. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med min undersökning är att belysa vikten av att uppmärksamma alla delar av den               

teknologiska utvecklingen, och påminna sig om att teknik som blir utbytt inte upphör att vara               

relevant. Parallellt med att redigering, retuschering och censur får allt större plats i vårt sociala               

samhälle finner jag det ännu viktigare att ifrågasätta vad vi egentligen anser vara fint och               

användbart. Med mina samlade erfarenheter från studier av medieteknik vill jag kritisera mitt             

eget förhållningssätt till medieartefakter, och pröva att använda kaoset och oförutsägbarheten           

som designmetod. Gestaltningen kommer att ta uttryck i två olika former: glitch art och circuit               

bending.  

 

Medan det finns många gemensamma beröringspunkter mellan de två, går det kortfattat att kalla              

glitch art för en sorts digital manipulering. Själva koden som utgör ett foto eller en video kan                 

redigeras genom att ta bort, lägga till, eller byta plats på tecken. En sådan korrumpering förstör                

filen i dess originalform, men inte till den grad att den inte längre går att spela upp. Circuit                  

bending kan i sin tur ses som en mer fysisk manipulation, och kanske även mer konkret.                
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Förändringen kan ske genom att skruva isär batteridrivna, ljudande artefakter, ofta leksaker eller             

instrument. Genom att utforska kretskortet och skapa nya kopplingar—böja kretsarna—tillåts          

föremålet att uppträda i helt nya skepnader, ofta mycket olikt hur de var tänkta att användas från                 

början. Circuit bending fungerar bäst med äldre föremål, eftersom de allt oftare produceras med              

en så kallad black box, vilket gör leksakerna oböjbara. Hur konceptet black box influerade mitt               

arbete kommer jag att beröra i kommande kapitel. 

2. Tidigare & aktuell forskning 

Det här kapitlet presenterar jag de forskningskällor som stått till grund för mitt arbetes              

gestaltande del. Jag tar diskuterar glitch både som konstform och studieobjekt, samt            

mediearkeologi och uttryck som har uppstått därifrån. 

2.1 Glitch studies och Glitch art 

Rosa Menkman (2011) förklarar glitch art på följande vis: “I describe the ‘glitch’ as a (actual                

and/or simulated) break from an expected or conventional flow of information or meaning within              

(digital) communication systems that results in a perceived accident or error.” (Menkman, 2011,             

s.9) En glitch är således någonting som avviker från den norm vi är vana vid, sättet som vår                  

teknik fungerar på, och den förväntningen vi ställer på den. Att närma sig dessa felslag som en                 

inbjudan till en möjlighet, snarare än något som måste rättas till, öppnar upp för en ny linje av                  

kreativitet, samt kritik mot de normer vi förhåller oss till. En glitch kan alltså uppstå naturligt,                

men det som Menkman argumenterar för är att försöka ta kontroll över dessa felslag, och               

använda de som kreativa uttryck. Kontroll kan skapas genom en manipulation av media. Olika              

sätt att manipulera kan till exempel vara att aktivt korrumpera filer genom att redigera en videofil                

i ett ljudredigeringsprogram, eller att öppna en bildfil som ett textdokument och manuellt             

redigera dess kod.  

 

Menkman presenterar i The Glitch Moment(um) ett manifest med åtta stycken           

förhållningspunkter till glitch art. Inledningsvis ombeds vi att göra oss uppmärksamma på hur vi              

alltid strävar efter en så ren bild som möjligt, vilken än bild det nu må handla om. Som i så                    
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många andra områden i vårt liv så jagar vi perfektion, och faktumet att vi gång på gång finner                  

oss bortom det vi trodde var det optimala bör bevisa att det vi vill anse är perfektion i själva                   

verket är ouppnåeligt. Menkman menar att detta sökande efter en brusfri tillvaro är meningslöst              

då all förnyad teknik, förutom förbättringar, alltid kommer att bära med sig imperfektion. En              

motverkan till detta kan vara att behandla glitcher, manipulerade eller ej, som en sorts motvikt.               

Vi uppmanas även att strida mot de dikotomier som kan finnas inom kreativt skapande. Vad               

händer när vi utforskar mellanrummen inbäddade i förlegat och uppdaterat, analogt och digitalt?             

Likt rhizomatik kan glitch art bjuda in oss till att vandra bort från den slagna stigen, för att                  

implementera nya, egna vägar och uppbrott, som sedan i sin tur kan leda oss vidare. Att våga vila                  

i det krackelerade, tänja och vanställa något tills det inte längre representerar sitt original, utan               

något helt nytt. Men, glitch art är en process, och likt andra trender kommer den att närmas av                  

alla brukare på olika vis. 

 

5. Realize that the gospel of glitch art also tells about new standards implemented by corruption.                

Not all glitch art is progressive or something new. The popularization and cultivation of the               

avant-garde of mishaps has become predestined and unavoidable. Be aware of easily reproducible             

glitch effects automated by softwares and plugins. What is now a glitch will become a fashion.                

(Menkman, 2011, s. 11) 

 

Enligt citatet ovan genererar alltså idén om glitch art också en del kontroverser. Är allt som är                 

trasigt glitch art? Är det skillnad på personen som provat sig fram genom olika kombinationer av                

kod och otaliga renderingar av samma bild som till slut fått fram ett önskvärt resultat, och                

personen som öppnat en bild i ett bildbehandlingsprogram och klickat på “glitch”-knappen? Det             1

lyfter även frågan om glitch art, liksom circuit bending, är en flyende typ av konst, som i sin tid                   

inte kommer gå att arbeta med längre, helt enkelt för att ting inte längre kommer gå att                 

manipulera. Menkman beskriver sättet som en artist arbetar med glitch art på som ett försök till                

att fånga resultatet av en osäker balansgång. Det bör därför förstås som en händelse i tiden, ett                 

resultat av kreation genom förstörelse.  

 

1 Appen Glitché - https://itunes.apple.com/us/app/glitché/id634467171?mt=8 
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Det kommer emellertid alltid att finnas de som frångår nämnd process, och enbart fokuserar på               

framställning av en ny design eller en ny produkt. Menkman diskuterar detta som “konservativ              

glitch art”, som är mer fokuserad på det slutgiltiga resultatet eller dess design, snarare än               

processen som ledde dit, och problemet som ligger däri: domesticeringen av en glitch. Genom              

filter eller plugins blir glitchen inte längre oväntad, även om resultatet kan bli snarlikt.              

Åskådaren uppfattar emellertid fortfarande de designade felslagen som glitcher, vilket gör att            

processen fortfarande kan benämnas som glitch art. Sammanfattningsvis kan vi se glitch art som              

ett assemblage av uppfattningen och förståelsen från flera olika aktörer. Jag väljer att avsluta              

detta avsnitt med ett citat från Glitch Moment(um), som leder mig vidare i min undersökning:               

“Flow cannot be understood without interruption, nor function without glitching. This is why             

glitch studies is necessary.” (Menkman, 2011, s.12) 

 

2.2 Circuit bending 

Qubais Reed Ghazala säger sig själv ha myntat uttrycket circuit bending, men att han inte var                

den förste utövaren. Ghazala (2004) berättar om en händelse i hans ungdom som kom att ge                

namn till denna nya konstform, rörelse och kritik. I sin renaste form beskriver uttrycket en               

böjning av en krets, en manipulation av en elektrisk koppling som får den att göra ting den inte                  

var menad till från början. Ghazala beskriver hur han öppnade en skrivbordslåda där en liten,               

batteridriven förstärkare låg. Bakstycket på förstärkaren hade lossnat, och blottat dess inre            

kretsar. När de kom i kontakt med metallen i skrivbordslådan skedde en kortslutning som              

resulterade i ett oscillerande ljud från förstärkaren. Detta lyfte frågan: “If this can happen to an                 

amp, not supposed to make a sound on its own, what might happen if one were to short out                   

circuits that already make a sound, such as keyboards and radios and toys?” (Ghazala, 2004, s.                

97). Så började processen av att skruva isär leksaker, små instrument, i princip allt som gav ljud                 

ifrån sig och drevs av ett batteri. Med en bit sladd prövades olika kopplingar på kretskortet, som i                  

sin tur genererade olika resultat. Särskilt intressanta kopplingar noterades och gjordes sedan            

permanenta med hjälp av en lödkolv. Processen har gett upphov till en rad nya uttryck,               

exempelvis “immediate canvas”.  

9 



 

Konceptet är inte strikt kopplat till circuit bending, utan kan appliceras på en mångfald hantverk;               

innebörden är den samma. Ghazala menar att många hantverk som på ytan ser mycket              

invecklade ut kan avskräcka den nyfikne amatören, och designen av elektronik kan vara ett              

exempel på detta. Det finns en föreställning om att du bör ha kunskaper om elektriska kretsar,                

ekvationer och kod, parallellt med eventuell oro över att kortsluta något, eller risken för en               

elektrisk chock. Circuit bending frångår allt detta; kretskortet är en öppen kanvas. Det enda du               

behöver göra är att plocka upp det och börja måla. Circuit-bending the Modern Coconut belyser               

hur vi människor finner en väg till musikalitet där det till synes inte finns någon. En kokosnöt                 

som sköljs upp på stranden kan användas som en del av en skallra, en halva kan bli en trumma,                   

eller en resonanslåda för ett annat instrument. Det kan också bara vara och förbli en kokosnöt; “It                 

depends on how you see the coconut” (Ghazala, 2004, s. 100). Mängden elektronik som              

förkastas kan liknas vid det som sköljs upp på strandkanten, och likt hur invånarna på ön skulle                 

betrakta strandfynd ses kretskort som en gömd skatt, av den som vet hur de kan användas. 

 

2.3 Planned obsolescence och black box 

Hertz och Parikka (2012) reflekterar kring temporär media och planned obsolescence, vilken            

effekt har detta på vårt samhälle? Konceptet zombie media diskuteras som ett verktyg för att ta                

tillbaka gammal media och använda på ett nytt vis, som en motreaktion på det stora               

miljöproblem som bristfällig hantering av elektroniskt skräp utgör. Vad händer när vi erbjuds             

uppgraderingar och nya produkter? Bortsett från det uppenbara, att gammal teknik ersätts med             

nyare sådan, händer också något annat. Det sker en programmering som bygger en förväntan av               

att något nytt alltid är runt hörnet, och att det vi äger i just detta tillfället kan komma att bli                    

oanvändbart och förlegat inom en snar framtid. På så vis blir ny media alltid, förr eller senare,                 

gammal. Giles Slade (2009) presenterar detta fenomen i Technology and Obsolescence in            

America, där han diskuterar uppsatser skrivna av fastighetsmäklaren Bernard London. London           

skrev mellan år 1932 och 1935 en rad uppsatser, varav en vid namn Ending the Depression                

Through Planned Obsolescence. Däri myntade han uttrycket planned obsolescence som en           
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lösning på 1930-talets stora depression. Han menade att konsumenternas sätt att använda och             

återanvända produkter inte främjade landets ekonomi, och i hans förslag ingick bland annat att              

ge ett bäst före-datum till varje produkt, och kräva skatter på fortsatt användande efter satt               

datum. Förslaget fick inte någon officiell igenkänning, men det ledde till att både designers och               

industrier började lägga större fokus på en mer kontrollerad hållbarhet. Även inom design av              

textilier förnyades skapelser successivt, allt för att få föregångaren att verka med utdaterad och              

som ett resultat stimulera till nya inköp. 

 

Det må inte råda samma problem med ekonomin under 2018, men ideologin har likväl fortsatt att                

manifestera sig på en rad olika vis. Många produkter tillverkas idag med skruvar, sladdar och               

kablar som är specifika för just den modellen, vilket innebär att användaren blir begränsad när               

något går sönder. Alternativen är ofta att köpa särskilda verktyg för att försöka sig på en                

reparation på egen hand, eller lämna in till lagning, något som ibland kan kosta lika mycket som                 

att byta ut den trasiga komponenten. Dessa tillvägagångssätt går att se bland annat hos företaget               

Apple. Rory Cellan-Jones (2017, December 29) skriver om hur företaget har gått ut med en               

ursäkt efter att ha erkänt att de medvetet gjort äldre modeller av iPhone långsammare, något som                

företagets kunder har misstänkt länge. Medan Apple resonerar att det gjordes för att öka              

livslängden på produkten påstår kunderna att den underliggande anledningen var att locka till en              

uppgradering i form av en nyare modell. I ett försök att reparera tilliten hos sina kunder                

lanserade Apple i början på 2018 en uppdatering för iPhone som gör det möjligt att kontrollera                

prestandan på batteriet, samtidigt som de sänkt priserna på batterier för ersättning. Enligt fransk              

lag är det förbjudet att medvetet förkorta livslängden hos en produkt med avsikt att driva kunder                

till ett nytt inköp, och det har således inletts en rättsprocess mot företaget i Frankrike.  

 

Enligt Hertz (2012) fungerar en black box på så vis att systemet omvandlar input till output, utan                 

att användaren är medveten om den inre processen. Genom att bryta igenom en black box upphör                

output, och produktens innanmäte gör sig känt som ett territorium endast tillgängligt för experter.              

Trots detta kan delar av interiören manipuleras och böjas av icke-experter. Hertz och Parikka              

menar i detta att både hårdvara och våra historiska arkiv kan böjas, då det är i kretskortet—och                 
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inte dåtiden—som mediearkeologi uppstår, och det är först där vi kan börja närma oss en mer                

designorienterad version av vårt tänkande kring återbruk som design- och skapandemetod. 

För att sammanfatta: teknologi skapas i allt högre grad med black boxes. Fenomenet black box               

kan vara allt från ett dörrhandtag eller en dator, till ett flygplan eller en mänsklig hjärna.                

Principen är densamma: input - BLACK BOX - output. Eller kanske snarare, handling - dold               

process - resultat. Vi kan se kopplingen mellan en händelse och ett resultat, men det är inte alltid                  

klart vad som sker däremellan, vare sig på grund av bristande kunskap, eller därför att vi som                 

aktörer blir utestängda från den delen av processen. 

 

2.4 Second Hand 

Det finns emellertid en annan industri som har påverkats av planned obsolescence på ett kanske               

överhängande positivt sätt: second hand-industrin. Prasad Boradkar (2012) berättar hur det som            

en gång främst lockat konsumenter och samlare på jakt efter nedsatta priser eller värdefulla              

objekt, nu även drar till sig både antropologer och sociologer. De senaste åren har det publicerats                

flertalet etnografier som belyser den sociala kulturen kring bakluckeloppisar, second          

hand-affärer och loppmarknader, vilket ger en indikation på ett allt mer ökande intresse av fältet.               

Boradkar menar att ting har ett antal livscykler, där deras värde är ständigt fluktuerande, “If               

design is value-making, i.e if processes of design generate value, thrift stores regenerate value”              

(Boradkar 2012, s. 223). Det kan vara värde ur flera olika perspektiv: finansiellt, emotionellt,              

nostalgiskt, eller enbart för användning. Gemensamt för alla ting som återfinns på second             

hand-affärer är att de har förbrukat sitt värde och fyllt sitt syfte för sin tidigare ägare; den första                  

livscykeln är avslutad.  

 

Boradkars intresse för begagnade artefakter tog sitt avstamp i en kuratering för utställningen             

Rewind Remix Replay: Design, Music & Everyday Experience på Scottsdale Museum of            

Contemporary Art, Arizona. Utställningen fokuserade på designens roll i formandet av hur vi             

upplever och interagerar med musik. Tingen av störst intresse var de obsoleta, men i och med                

omplaceringen som skedde från second hand-affär till utställningsgolvet förändrades tingets          
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värde markant. I sitt arbete fann han att artefakter som klassas som obsoleta inte direkt               

försvinner, utan snarare ändrar skepnad, mening och plats, “ (...) often merely pushed out of               

mainstream circulation into alternative object ecosystems” (Boradkar, 2012, s. 224). Oavsett om            

en designer har planned obsolescence i åtanke är deras artefakter alltid i ständig rörelse från               

ursprungspunkten på produktionsbandet, via försäljningsställen och ägandeskap, för att till slut           

hamna på soptippen, i en second hand-affär eller på en återvinningscentral.  

 

Artefakter som återfinns på en second hand-affär har en unik typ av hållbarhet, menar Boradkar,               

då de har förbrukats i sin primära livscykel enligt planned obsolescence, vare sig det är på ett                 

tekniskt eller estetiskt plan. Planned obsolescence finner sin motpart i ett annat uttryck:             

unplanned durability. Denna oplanerade hållbarhet är, som namnet avslöjar, inte påtänkt, utan            

något som uppstår efter att den första cykeln fullbordats. Artefakter formges inte för att ha en                

andra eller ens en tredje livscykel, och medan det kan hända att ett ting hamnar på en second                  

hand-affär på grund av sin design, är det inte designat för att vara där. 

 

Sammanfattningsvis menar Boradkar att vi kan betrakta second hand-affärer som ett slags            

motverkan till den konstruerade miljön av konsumtion som vi befinner oss i idag. Utrymmet är               

inte formgivet för att ge en specifik upplevelse, som den vi kan förvänta oss när vi besöker                 

exempelvis en Applebutik. På en hylla går det att hitta samma typ av produkt men i varierande                 

funktionsgrad, och det finns oftast en viss mängd av oordning. Istället för att produkter står där                

orörda och väntandes på att bli fyllda med bruk och mening, finner vi istället som små                

tidsmaskiner som redan besitter en mängd historia. För att uppnå en mer hållbar design bör vi                

kanske se till de gömda meningar och små guldkorn vi kan finna i dessa artefakter, och rikta                 

fokus på hur de skulle kunna utvecklas.  

 

2.5 Sammanfattning  

Mina forskningskällor har en gemensam nämnare i att de alla behandlar någon form av kritiskt               

tänkande. Menkmans argumentation för hur vi behandlar tekniska felslag samt hur vi förhåller             
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oss till designad glitch utmanar mitt eget tankesätt såväl som många kreativa normer jag              

upplever att jag påverkas av. Genom studier av glitch och därigenom uppkomna konstformer             

förtydligas den påverkan som medvetna brott kan ha i en kreativ handling, men vi görs även                

uppmärksamma på flödet som fungerar. Ett assemblage av förväntningar, aktörer, processer och            

förståelser av dessa utgör grunden för glitch art som jag tolkat den i mitt arbete. En introduktion                 

till circuit bending ger en förståelse för hur en artefakt kan brukas bortom sitt tänkta               

användningsområde. Detta tas även upp av Hertz och Boradkar, alltså hur vi hanterar det som               

vanligtvis uppfattas som ensidigt och avvisande, till exempel begagnade ting eller trasiga            

iPhone-modeller. Genom att göra oss uppmärksamma på invanda reaktioner och          

beteendemönster kan vi börja arbeta runt dessa, för att sedan trampa upp nya stigar. Forskningen               

som mitt kandidatarbete utgår från kommer från vinklar som är både tekniska, kreativa, etiska,              

utforskande och kritiska. Detta anser jag ger en god grund för mitt gestaltande arbete, och under                

följande kapitel kommer jag att pröva min förståelse och mina tolkningar av dessa nya begrepp.

 

 

3. Metoder 

 

Mina medietekniska undersökningar har fram tills detta ögonblick präglats av en form av             

utforskande, prövande och till viss mån lekfullhet. Att undersöka abstrakta ting har ofta krävt              

icke-linjära metoder, och det är med samma förhållningssätt jag närmat mig den här delen av               

mitt kandidatarbete. I det här kapitlet tar jag upp de metoder jag använt mig av och hur de                  

relaterar till min frågeställning. 

 

3.1 Kvantitativa enkäter 

Min frågeställning utgår från en generell uppfattning om vad vi uppfattar som en kreativ              

handling respektive ett medvetet brott, filtrerat genom mina egna tankar och idéer.            

Vidareutveckling av dessa tankar har självklart skett i möten och produktion med andra personer              
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under min studietid, men för att ha mer material att utveckla min frågeställning från, använder               

jag mig av en enkät för att samla in fler vinklar och åsikter. K. de Moor (föreläsning 3 oktober                   

2017) beskriver skillnaden mellan kvantitativa metoder och kvalitativa metoder, där föregående           

fokuserar på många och snabba svar från en större målgrupp, och den senare riktar sig till en                 

djupare förståelse för ämnet som undersöks med hjälp av till exempel en intervju, snarare än en                

enkät. I mitt arbete använde jag ett slags kombination av dessa två genom att sammanställa en                

kort enkät, men samtidigt ge möjligheten till öppna och längre svar, istället för enbart ja/nej,               

bra/dåligt, och så vidare. Resultaten kommer att användas dels som underlag för mitt eget              

skapande, och för att bygga en förståelse för hur andra uppfattar glitch art. Det fungerar även                

som analysmetod för att förstå olika förhållningssätt till olika typer av konst. 

3.2 Critical making och critical design 

Uttrycket critical making yttrades ursprungligen av Matt Ratto i 2008, och beskriver            

kombinationen av kritiskt tänkande med fysiskt skapande. År 2009 publicerades FLWR PWR -             

Tending the Walled Garden, där Ratto beskriver metoden som “ (...) an elision of two typically                

disconnected modes of engagement in the world—‘critical thinking,’ often considered as           

abstract, explicit, linguistically based, internal and cognitively individualistic; and ‘making,’          

typically understood as material, tacit, embodied, external and community-oriented.” (Ratto,          

2009, s. 52) I mitt arbete fungerar metoden väl då jag beger mig in i områden där jag har mycket                    

lite erfarenhet. Den främsta drivkraften är en sorts rannsakan för hur jag använder teknik, både               

den jag förstår såväl som den jag inte har kunskap om. Att använda en prövande metod som                 

critical making anser jag vara en god idé just på grund av den tillåtande naturen som går helt i                   

linje med min undersökning. Min interna process började i samband med reflektion och kritik              

över tekniska artefakter, kanske utan att jag var medveten om det själv. När jag sedan inledde                

min undersökning var det genom prövningar som inte hade gått att genomföra på samma vis med                

en större mängd kunskap, inte heller utan att arbeta med händerna.  

 

Making—något fundamentalt för det mänskliga välmåendet, och något som kommer och går i             

perioder. Att stoppa strumpor eller lappa en byxa, eller slänga och köpa nytt. Att plocka fram                
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verktygslådan och laga brödrosten, eller slänga och köpa nytt. Mark Hatch (2014) beskriver i              

korthet det manifesto som rörelsen utgår ifrån, med nyckelorden make - share - give - learn - tool                  

up - play - participate - support - change. Rörelsen drivs framåt genom att skapa, utöka vår                 

kunskap om hantverk, pröva och lära, för att slutligen återta kontrollen över vår utveckling som               

saker som black boxing på ett vis har hindrat. Sammanfattningsvis kan critical making förstås              

som ett sätt att närma sig skapande med ett kritiskt öga; varför känns det här viktigt? Mina                 

undersökningar inom medieteknik de senaste tre åren har på ett eller annat sätt involverat någon               

form av skapande. Oaktat om det blivit en färdig film, installation eller illustration har              

drivkraften till att producera alltid funnits där, och jag anser att kombinationen av det drivet och                

inhämtandet av information är en god kombination för att förankra kunskaper. 

 

Det finns likheter att finna mellan critical making och critical design, populariserat av Anthony              

Dunne och Fiona Raby. Här skapas designer ofta med tanken att utmana konventioner och              

förutfattade meningar om vad vi använder för objekt i vår vardag, hur vi använder dem och vilka                 

som får lov att använda dem. Kritik mot normer är vanligt förekommande, och sätter ofta igång                

diskussioner om prototyper, eventuell realisation av dessa och vad det skulle få för             

konsekvenser. Termen väcker en del frågor om användningsområden och applikationer, Dunne           

och Raby (2007) menar att critical design är en bra metod för att få användare att tänka,                 

reflektera över och skapa debatt om, genom att applicera—och därmed göra           

tillgängliga—filosofiska dilemman i en vardaglig kontext      

(http://www.dunneandraby.co.uk/content/bydandr/13/0).  

 

Critical design kan därmed ses som objekt-orienterad, med spekulation och provokation i åtanke,             

medan critical making fokuserar på processen av skapandet, och alla möten som uppstår däri. I               

mitt arbete har jag använt mig av en kombination av de två, ofta genom att inkorporera en tredje                  

vinkel: critical thinking. Det handlar i sin enkelhet om att närma sig ett problem eller ett                

påstående med ett par olika hållpunkter. Det är nödvändigt att samla information för att sedan               

betrakta den ur ett flertal olika vinklar, med olika agenser i åtanke och att reflektera över vilka                 

förutfattade meningar du själv kan tänkas ha. Det handlar inte om att vara kritisk mot andra eller                 
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argumentativ, utan att kunna upptäcka inkonsekvenser, mönster, bedöma relevansen hos idéer           

och koncept och därefter lösa problem på ett systematiskt vis. Jag anser att kombinationen av               

dessa tillvägagångssätt kommer att driva min undersökning framåt på ett tillfredsställande vis            

och ge utrymme för kritisk reflektion. 

3.3 Designmanifest 

Som ett komplement till dessa metoder har jag även valt att referera till ett par olika                

designmanifest. Ett manifest är ett skrivet dokument som presenterar motiv, intentioner eller            

åsikter hos en enskild person eller en grupp likasinnade. Ofta presenteras ett tidigare             

förhållningssätt, tillsammans med de nyare åsikterna eller förslag på vad som skulle kunna             

förbättras eller förändras. Många artisters manifest erbjuder också en inblick till deras personliga             

sfär och kan på så vis vara lättare att ta till sig ur en artistisk vinkel. Orden från Mark Hatch                    

fungerar som ett stöd att luta sig mot under designprocessen där det konkreta arbetet sker. Jag                

läser även Glitch Studies Manifesto av Rosa Menkman (2011) som vägledning under de mer              

abstrakta delarna i mitt arbete. Designmanifest som metod anser jag vara attraktivt och             

användbart då de på ett naturligt vis låter sig delas upp i olika avsnitt. Därefter går det att plocka                   

och referera till det mest relevanta för det jag håller på med för stunden, även om hela manifestet                  

sammantaget har en tydlig riktning. 

 

3.4 Sammanfattning 

De metoder jag har valt att använda fungerar väl var för sig, men också i kombination med                 

varandra. En enkät som tillåter öppna svar ger en möjlighet för diskussion, men även underlag               

för mina egna funderingar och prövningar. Genom att situera min kunskap och närma mig min               

designprocess från flera olika vinklar med både objektet och processen i åtanke, får min              

undersökning en grund som även kan fungera i ett fortsatt arbete. När jag sedan prövar min                

frågeställning gör jag det genom att tillåta mig själv att utforska för mig främmande hantverk,               

där processer jag sedan tidigare är bekant med får en ny situering och därmed ett nytt                

användningsområde. Parallellt med detta arbete refererar jag tillbaka till både min frågeställning            
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och valda designmanifest, för att säkerställa att det fortfarande finns ett personligt och mänskligt              

intresse närvarande, något som jag tolkar som en bärande del i både critical making och critical                

design. 

4. Designprocess  

I det här kapitlet vill jag ge en bakgrund till hur mina idéer uppkom och hur de formades till min                    

slutgiltiga gestaltning. Jag kommer att beskriva min process och alla tekniker jag har använt för               

att pröva min frågeställning. 

 

Inledningsvis började jag fundera över vad det var som drog mig till glitch art från första början,                 

var fascinationen härstammade ifrån. Att jag har något definitivt svar kan jag inte riktigt vara               

säker på, men min bästa gissning är att mitt intresse är sprunget ur en form av uppskattning. Jag                  

har förmånen att ha två föräldrar som är intresserade av konst och kultur, och har således fått                 

följa med på olika utställningar sedan ung ålder. Det har också inneburit att jag har fått se en del                   

abstrakt konst, majoriteten av vilken jag antagligen inte har förstått till fullo. Det har även gått att                 

applicera på andra konstformer som inte är uppenbart klara, till exempel modern dans.             

Någonstans på vägen utvecklade jag ett sorts resonemang för mig själv, som ett sätt att kunna                

närma mig det okända. “Du behöver inte förstå. Du behöver bara uppskatta, eller inte uppskatta,               

men du behöver inte förstå”.  

 

Detta har jag burit med mig, och det har gått att applicera på glitch art som jag kommit i kontakt                    

med. Det är sällan, om ens någon gång, som jag förstår varför en ändring i en kod eller en                   

felaktig formatering genererar färgglada mönster och oberäkneliga rörelser. Men det ger ändå en             

känsla av intresse och välbehag att betrakta, känslor som uppstår utan någon genomgående             

förståelse. Genom att närma mig glitch art från ett undersökande perspektiv, istället för att enbart               

betrakta, ger jag mig själv en annan vy och kanske även möjligheter till ökad förståelse genom                

prövningar. Min förhoppning är att detta ska ta mig vidare i mitt eget skapande, och erbjuda nya                 

synsätt till hur vi behandlar artefakter, både fungerande och icke-fungerande. Under mina studier             
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av digital bildproduktion har jag arbetat med både statisk och rörlig bild, och vägen till glitch art                 

genom rörlig bild kändes således som en naturlig sådan.  

 

När det kommer till den konkreta sidan av mitt arbete som jag undersöker genom circuit               

bending, har även detta ett djupt rotat intresse. Jag har aldrig ansett mig vara speciellt snabb på                 

att uppgradera till nyare teknik i takt med att den lanseras, och har oftast inte haft ett intresse av                   

det heller; fungerar det som det ska så duger det för mig. Under min uppväxt arbetade en av mina                   

föräldrar med mobiltelefoni, och hade ofta med sig olika prototyper hem. Att under tidigt              

2000-tal få utforska mobiltelefoner med alla knappar, skärmar och stängningsmekanismer          

fascinerade mig på ett sätt som det kan göra än idag. När jag i början av året fick möjlighet att gå                     

igenom kartonger med pensionerad teknik, allt från mobiler och telefonsvarare till webbkameror            

och kassetter började dessa funderingar att gro. Vad bor under dessa skal? Vad, förutom teknisk               

möjlighet, gick förlorat när tingen förpassades från daglig hand till en bortglömd kartong? 

Genom att pröva olika former av manipulation, av både kretskort och pixlar, kommer min              

gestaltning att ta form, och givet graden av oberäknelighet som medföljer min metod är det med                

stor nyfikenhet och förväntan jag inleder min process. 

4.1 Datamoshing 

En av de tekniker jag använt mig av kallas för datamoshing. Uttrycket berör främst              

manipulationen av rörlig bild, genom att sammanföra olika delar av data. En ingång till glitch art                

med hjälp av datamoshing är att utnyttja de olika typerna av frames som utgör en video. De tre                  

främsta typer av frames som används inom video är I, P och B. I-frames (intra-coded) kräver                

inga andra former av frames för att spelas upp. P-frames (predicted) kan använda data från               

föregående frames för att konstruera sig, och är lättare att komprimera än I-frames. B-frames              

(bi-predicted) kan använda sig av både föregående och kommande frames för referens, för att              

uppnå den bästa komprimeringen av data. Istället för att lagra fullständiga bilder innehåller P-              

och B-frames bara data som beskriver skillnaderna gentemot föregående eller nästföljande frame.            

Mängden data som krävs för att göra detta är mycket mindre, i synnerhet i videor där det inte är                   

mycket rörelse. När en video komprimeras används en kombination av dessa typer av frames. I               
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de flesta fall innebär det att att P-frames och I-frames spelas upp i olika intervaller, när det sker                  

stora förändringar i videons komposition eller färg. Genom att manipulera platsen på olika             

frames, och därmed också varifrån de hämtar och applicerar sin data uppstår en glitch i               

videofilen. Detta valde jag att pröva med hjälp av ett redigeringsprogram som heter Avidemux. 

4.2 Avidemux  

Avidemux är ett fritt, plattformsoberoende redigeringsprogram för video. Resultaten av          

datamoshing ses ofta som fel, både av personer och program. Därför försöker            

redigeringsprogram i regel att åtgärda olika avvikelser och eliminera eventuella glitcher. Av            

denna anledningen fungerar nyare program sämre för datamoshing, så även fallet med den             

senaste versionen av Avidemux, 2.7.0. Jag fick således ladda ner en betydligt äldre version              

(2.5.6), som inte fungerade på min laptop som jag använder i mitt dagliga arbete. Min första                

följeslagare blev således en laptop från 2006, som kunde hantera den äldre utgåvan av              

Avidemux. De tidigaste prövningarna kan på ett sätt ses som en rak motsats till immediate               

canvas. I ett första försök att se vad programmet kunde göra provade jag med exempelmaterialet               

som låg på datorn, som bortsett från det var tömd på filer. Formaten stöddes inte av Avidemux så                  

nästa test var att ladda ner material från en hemsida som erbjuder stockfoto och video för fri                 

användning.  

 

Efter att ha klickat mig igenom flertalet virusvarningar på min numera oskyddade dator kunde              

jag till sist hitta några klipp att ladda ner—endast för att mötas av en notifikation som bad mig                  

uppdatera och köpa en nyare version av QuickTime. Nästa idé var att ladda ner material från min                 

personliga Google Drive, där gick det inte att logga in då webbläsaren jag använde inte stöddes                

längre. När jag försökte ladda ner en uppgraderad webbläsare fanns det inte längre någon som               

kunde köras på det befintliga operativsystemet. Den slutgiltiga lösningen blev till sist att överföra              

material med hjälp av ett USB-minne.  

 

Jag prövade att radera samtliga I-frames från ett videoklipp, med resultatet att resterande frames              

fick en mindre mängd data att utgå ifrån. Resultatet som uppstod uppfattade jag som obehagligt               
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att titta på, en anledning till detta misstänker jag är att jag använde mig av ett videoklipp av en                   

person, som i den här glitchen fick nästintill omänskliga drag. (Se bild 1) 

1. Avidemux 

 

Efter min första prövning ville jag pröva att arbeta från ett enklare klipp med mindre rörelser och                 

färg, och kanske framförallt en avsaknad av ett mänskligt ansikte. Jag spelade därför in ett kort                

klipp av mina egna händer. I Avidemux provade jag en annan teknik, att kopiera och duplicera                

P-frames istället. Detta ledde till en sorts fördröjning och utdragna rörelser, men inte på det sättet                

som jag förväntat mig när jag valde vilken frame att arbeta med. Under båda dessa prövningar                

refererade jag tillbaka till en punkt i Rosa Menkmans manifest.  

 

4. Employ bends and breaks as metaphors for différance. Use the glitch as an exoskeleton for                

progress. Find catharsis in disintegration, ruptures and cracks; manipulate, bend and break any             

medium towards the point where it becomes something new; create glitch art. (Menkman, 2011,              

s. 11) 

 

För att kunna ta till sig den här punkten är det nödvändigt att förstå vad Menkman menar med                  

différance. Termen myntades av franske filosofen Jacques Derrida, och är något av en ordvits              

som därför fungerar bäst på det franska språket. Anledningen är att det franska ordet différer kan                
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betyda antingen att avvika eller att skjuta upp, beroende på kontexten (Engelsk motsvarighet:             

differ/defer). Ordet différence kan alltså tala om att skilja sig från något, eller att dröja med                

något. Derrida (1984) föreslår en sammanslagning av båda uttrycken, spatialitet och temporalitet,            

och använder sig så av différance. I det lilla a:et ligger skillnaden, och aspekten av               

performativitet uppfyller den första delen av ordvitsen. Ordet skiljer sig från sig själv genom att               

ha två olika betydelser, och skjuter samtidigt upp en slutgiltig mening, eftersom det inte på               

samma gång kan betyda två saker.  

 

Andra delen av ordvitsen görs möjlig genom att Derridas val av stavning endast är märkbar i                

skriven form. Uttalat på franska hörs ingen skillnad på différence och différance. Detta belyser              

skillnaden mellan fonem, det hörbara, och grafem, det vi kan se i skrift. Derrida menar att                

différance är en beskrivning av hur ett koncept kommer till mening endast genom att bortse från                

andra möjliga meningar, de som i sin tur skjuts åt sidan för att eventuellt bli till i en annan                   

kontext. Sammanfattningsvis kan différance förstås som både beskrivande och performativt, där           

upprepningar kan ske i oändliga antal kontexter och därmed bli tillgängliga för en oändlig mängd               

mottagare. När jag gjort mig medveten om hur jag kunde arbeta med différance fick jag en ny                 

vinkel att betrakta min process från. Hur ändras kontexten av filmen när jag byter plats på                

frames? I vilken utsträckning är det möjligt att omforma något, och hur långt kan det komma                

ifrån sitt original? 

4.3 Audacity 

Det finns en rad olika vis att manipulera bild och videofiler på, och det vi kanske är mest vana                   

med att göra är att applicera en algoritm som transformerar rådatan i en fil. Oftast sker detta i                  

bildbehandlingsprogram så som Adobe Photoshop, och resultatet blir ofta både intressant och            

tillfredsställande. Tillvägagångssätten är dock fasta, och genererar samma slutprodukt varje          

gång. Vad händer om ett ljudredigeringsprogram ges samma möjlighet? Jag använde mig av             

Audacity, ett fritt redigeringsprogram som fungerar på många olika plattformer. Första steget är             

att öppna upp programmet och importera rådata, och ljuga för programmet om hur filen är               

kodad. A-law och U-law är algoritmer som används för att digitalisera en input, och används               
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vanligtvis i telefonisystem. Genom att importera och senare exportera en bildfil som U-law går              

filen att redigera precis på samma vis som en ljudfil. Jag testade med ett videoklipp från mitt                 

personliga bibliotek. Även här blev balansgången tydlig. (Se bild 2) 

 

2. Audacity 

 

I början på varje fil finns en del som bär på information om dess uppbyggnad, och att ändra på                   

den delen innebär att förstöra filens själva skelett. Det finns ingen mall för exakt var               

informationsdelen slutar, hur många sekunder du måste låta ett klipp rulla innan du lägger in det                

första brottet. Det enda som egentligen är säkert är att du kommer att märka när du korsat                 

gränsen; filen du arbetar med går inte att spela upp längre, och har du inte gjort en kopia så är det                     

oåterkalleligt. Jag prövade med olika effekter som vi ofta förknippar med ljudredigering, bland             

annat kompressor, eko, och reverb. Filen och dess ljudvågor som nu låg på min tidslinje blev                
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redigerad i enlighet med de algoritmerna jag applicerat, men efter exportering återgick            

ljudvågorna till en bildfil, men i en helt ny skepnad. 

4.4 Pixel sorting 

En av de första teknikerna jag kom i kontakt med var pixel sorting—sortering av pixlarna som                

utgör en bild. Det är en process som går ut på att isolera en horisontell eller vertikal rad av pixlar                    

i en bildfil, och sedan sortera pixlarna enligt förutbestämda kriterier. Exempelvis kan de sorteras              

beroende på ljus eller färg. Att uppnå resultat på ett manuellt vis är tidskrävande, således är det                 

vanligaste tillvägagångssättet att använda sig av programmering. I detta fallet använde jag mig             

av Processing, en mjukvara som möjliggör visuell manipulation genom programmering. Här           

skedde också det första mötet med det som Reed Ghazala (2004) beskriver som immediate              

canvas. Att närma sig teknik på det här viset, menar Ghazala, kan liknas vid att gå fram till en                   

färdigspänd kanvas och börja måla. Vi behöver inte längre skapa våra egna pigment till färgen vi                

använder, det är bara att sätta igång. På samma vis kunde jag öppna Processing utan någon som                 

helst erfarenhet eller kunskap om programmering. Omöjligt att bevisa, förstås, men hade jag             

kommit på tanken om jag tidigare använt Processing för dess ursprungliga användningsområde?  

 

Min prövning skedde genom att öppna en bild på en färgglad nebulosa och köra ett av Kim                 

Asendorf (2010) tillgängliggjort Processing-skript. Skriptet är tillgängligt via Github, ett          

webbhotell för lagring av öppen källkod. (https://github.com/kimasendorf/ASDFPixelSort)       

Genom att ändra olika värden i skriptet genererades en ny bild med pixlarna i helt andra                

konstellationer. Med hjälp av Adobe After Effects provade jag även att animera en pixelsorterad              

bild. Jag gick från att se en bild som en statisk sammansättning av pixlar, till att kunna flytta runt                   

på pixlarna manuellt, till att slutligen ha en automatiserad, rörlig samling av pixlar. Jag ställde               

mig frågan om det nu ses som en film eller en bild? (Se bild 3) 
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3. Pixelsortering 

 

Alla mina prövningar av bild- och videomanipulation har fogats ihop till en sammanfattande             

film. Filmen har inga talade repliker, men har likväl en undertext. Undertexten sätter ord på vad                

som har hänt med materialen ur ett tekniskt perspektiv, och kan fungera som stöd för betraktaren                

som önskar en djupare förståelse. På samma vis som en spelfilm på ett främmande språk kan                

erbjuda ett visst värde utan översättning är det min förhoppning att undertexten ska fungera som               

tillägg till bilden.  

4.5 Circuit bending och Second Hand 

Första steget till att pröva circuit bending var givetvis att hitta någonting att leka med. Jag                

använder mig av ordet leka av en rad olika anledningar. Främst för att lek och undersökning går                 

hand i hand för mig. Lek är fri, svår att styra över, ibland komplicerad att definiera och kräver en                   

form av upptäckarlust. Det var således med några olika motiv som jag gick in på de lokala                 

second hand-affärerna. Boradkar (2012) beskriver hur olika typer av personer besöker           

loppmarknader och liknande, och hur hans intresse för tekniska artefakter var enbart baserat på              

deras utställningsvärde. Med andra ord, i en kontext tillsammans med andra obsoleta ting skulle              

det han eventuellt hittade få en ny typ av värde.  

 

Jag funderade mycket över vilken roll jag bar när jag gick runt och tittade på hyllorna, utan att                  

riktigt veta vad jag letade efter. I en kartonglåda full med allsköns plastleksaker fann jag till sist                 

ett litet lok från Fisher-Price i gul plast, med en röd LED-lampa och en knapp formad som en                  
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ringklocka. Det hände ingenting när jag tryckte på knappen, något till min besvikelse, men              

eftersom jag inte kunnat hitta något annat och jag inte ville gå därifrån tomhänt betalade jag för                 

den ändå och gick hem. Med den minsta skruvmejsel jag kunde hitta började jag lossa på                

skruvarna, och funderade samtidigt över vilket värde den här lilla leksaken besatt.  

 
Boradkar menar att värde kan ses som ett ständigt fluktuerande bedömning, förändrad genom             

produktion, distribuering och konsumtion. Ursprungsvärdet baseras ofta på en social          

konstruktion. Hårdheten med vilken skruvarna satt fast ledde mig att tro att leksaken i fråga var                

gammal, något som senare bekräftades för mig när jag utan framgång försökte söka mig till               

namnet på produkten. Det tänkta användningsområdet bör ha varit att att underhålla ett barns lek               

och kreativitet, och med passerande tid minskade leksakens värde. Om det berodde på barnets              

ålder eller slitaget på mekanismen som till sist gjorde att den kanske mest värdebärande              

egenskapen—ljuset och ljudet—inte fungerade längre är svårt att säga, men den avslutade sin             

cykel på second hand-affären. Hur länge låg den där innan jag kom med intentionen att hitta                

något halvtrasigt att göra heltrasigt? Under tiden jag reflekterade över detta lyckades jag plocka              

isär hela loket, och mitt hjärta hoppade över ett slag när den helt plötsligt började ge ljud ifrån                  

sig.  

When I was in junior high school I found a rabbit hole in my bedroom, masquerading as my 

wooden multidrawered desk. In the main drawer was a magic lamp that I knew well, but had not 

rubbed correctly so as to meet the genie within. It is rare, as Aladdin might agree, to hear the 

genie before taking sight of it, but this is how the oracle came to me—in an abstract musical 

apparition. (Ghazala, s. 97) 

 

Ovanstående ord yttrades av Ghazala när han först kom i kontakt med ett blottat kretskort, och                

det var inte helt olikt min egen reaktion. Det visade sig att kopplingen från plastknappen till                

kretskortet inte riktigt fungerade, men när jag kom åt själva knappen på kretskortet så satte det                

igång att spela musik. När jag sedan provade mig fram med en bit sladd hittade jag till sist                  

punkten där tonhöjden reglerades, och jag skapade en ny koppling med hjälp av några              

krokodilklämmor. Genom att sedan koppla in en potentiometer, en knapp eller ett reglage kunde              

jag manipulera hastigheten med vilken kretskortets musik spelades upp.  
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4. Circuit bending 

 

Tåget hade gått från att vara en trasig leksak med lågt generellt värde till en portal in i                  

kretsböjande. (Se bild 4) Efterhand som jag lärde känna min nya artefakt fick jag utforska hur                

starka respektive svaga kopplingarna var, hur en använder en lödkolv och hur mina nya              

kopplingar jämförde sig med de befintliga.  

 

Hertz (2015) lyfter frågan i konversation med Matt Ratto, varför alla dessa frågor ska lösas ut av                 

en enda person. Varför låter vi inte artister skapa, och teoretiker analysera? Till vilken nytta               

kombinerar vi dessa två? Enligt Ratto bör vi överväga vad som kan gå förlorat när vi separerar                 

dessa roller, och föreslår att vi som skapare kan tänka över hur andra mottagare har beskrivit och                 

teoretiserat våra verk; känner vi att de kommit till sin rätt eller blir det ofta misstolkningar?                

Enligt Hertz är detta anledningen till att många artister involverar sig i teori, helt enkelt ur en                 

frustration över misstolkade artefakter (Hertz, 2015, s.47).  
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Circuit bending i relation till min designprocess visade sig ha en osynlig men likväl påverkande               

roll. I mina prövningar hände det flertalet gånger att jag trodde att jag tagit sönder mitt objekt för                  

gott. Efter en lång tids tystnad kunde det visa sig att det enda som behövdes var ett extra tryck på                    

on/off-knappen, nya batterier, eller en ny sladd i en av kopplingarna. Ett annat utfall var att det                 

iterativa arbetet försvårades avsevärt med tanke på att jag väldigt sällan visste exakt vilken av               

mina handlingar som genererade vilket resultat. Vad som kunde reglera uppspelningshastigheten           

på en leksak formad som en fjärrkontroll fungerade inte alls på samma vis som på en keyboard.  

 

En grund till frustration förvisso, men ur frustrationen växte även en nyfikenhet fram, och jag               

blev varse om kombinationen av skapande och teoretisering som Ratto talar om. Min vision om               

vad slutresultatet skulle bli, en modifierad keyboard med alternativa knappar och reglage för ett              

nytt ljud, stämde i den sista arbetsveckan inte överens med vad jag lyckats producera.              

Anledningen kan ha varit den specifika modellen som jag arbetade med, då vissa ting helt enkelt                

inte låter sig böjas. Det är också möjligt att jag med fördjupade kunskaper om materialet och                

hantverket kunnat finna en väg runt de problem jag stötte på. Att min analoga prövning endast                

fick en plats i min processdokumentation ser jag inte som ett misslyckande. Snarare är det en                

bekräftelse på att den iterativa, undersökande processen i ett kreativt arbete kan appliceras på              

många scenarion, och den i sin tur kommer att kräva olika förutsättningar och metoder för att                

lyckas, förutsättningar som allt som oftast gör sig synliga under arbetets gång.  

 

4.6 Sammanfattning 

Under mitt gestaltningsarbete har jag prövat olika former av datamanipulation, för att undersöka             

hur de kan användas i en kreativ process. Genom att aktivt lägga in ett brott i det förväntade                  

flödet av kompression eller kodning har jag fått en ny vinkel att betrakta media från, som skiljer                 

sig från det sättet jag tidigare har arbetat på. Detta har gett mig nya möjligheter till kreativt                 

skapande, men även tvingat mig att omformulera mina tankar på hur jag ser på material.               

Gränserna för vad som är möjligt eller accepterat har tänjts på, och med detta menar jag växer                 

uttrycksformerna vi använder oss av, och även vår syn och respekt för det digitala men också det                 
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analoga materialet. Att inte enbart begränsa mig till digitala artefakter men att även pröva samma               

förhållningssätt på ett fysiskt vis har förankrat mina kunskaper ytterligare, och bidragit till min              

utvecklade syn på skapande. Det har även cementerat vikten av processen, då bara några av mina                

prövningar till sist fick utvecklas till en färdig gestaltning. Det förminskar inte deras värde på               

något sätt, snarare ökar det vikten av att se varierade artefakter och prövningar, hur de kan                

användas och vad som krävs för att en prövning ska kunna utvecklas. Gestaltningen som              

producerats i samband med det här kandidatarbetet är helt och hållet digital, men konstruktionen              

av den färgades likväl av de fysiska prövningarna, som även bidrog till att uppehålla den               

ihärdighet, nyfikenhet, och det tålamod som arbetet har krävt. 

 

5. Resultat 

I det här kapitlet diskuterar jag resultaten av min undersökning. Jag ställer min frågeställning              

mot mina prövningar och reflekterar kring tankar som har uppkommit och hur de har lett mig                

vidare. Syftet med min undersökning var att öka förståelsen för vad som händer när brott uppstår                

i det förväntade flödet, för att därefter utveckla en metod för skapande. En metod som tar vara                 

på, och välkomnar, det som generellt sett överges i takt med att teknik uppdateras. Genom olika                

former av manipulation har jag behandlat bild och ljud på okonventionella vis, och med hjälp av                

förlegad teknik har jag kunnat åstadkomma saker som mina vardagliga verktyg automatiskt            

korrigerat och redigerat bort.  

5.1 Glitch i praktiken 

Jag har funderat över hur jag uppfattar mina skapelser och vad jag har kommit fram till, men                 

även hur det mottas av den som inte tagit del av min inre process. I början av min undersökning                   

konstruerade jag en enkät som totalt nådde åttio personer. Syftet med enkäten var att bilda mig                

en bredare uppfattning om några nyckelord som låg till grund för mitt arbete, bland annat               

kreativitet, konst, värde, och kaos. Med hjälp av frågor som behandlar hur personer betraktar              

kreativitet, om de själva anser sig vara kreativa och deras spontana intryck av glitch art, har jag                 

fått en djupare förståelse för hur vi kan förhålla oss till kreativitet. Detta har gjort att jag fått en                   
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till lins att betrakta mitt arbete genom. Under mina prövningar har jag hela tiden refererat tillbaka                

till min frågeställning: vad händer när medvetna brott förs in i en kreativ handling? Jag har                

prövat min frågeställning genom att aktivt försöka åstadkomma saker som generellt sett betraktas             

som fel och därmed icke-önskvärda.  

 

De främsta framstegen skedde inom tekniken datamoshing med Avidemux. Under mina           

prövningar upptäckte jag genom Rosa Menkman (2011) att det finns fler benämningar för             

proceduren, nämligen compression artefacts, komprimerade artefakter. I takt med att mitt eget            

prövande fortskred insåg jag att populariseringen av glitch art var mer omfattande än vad jag               

först trodde. Det finns ett slags tidslinje att följa, som blir särskilt tydligt i fallet med                

datamoshing. I strikta termer befinner sig datamoshing i ett slags gränsland mellan            

kompress-artefakter och glitch-artefakter. Processen av att aktivt radera frames genererar          

förvisso ett resultat som vid första anblicken kan ses som en glitch, men det är samtidigt ett                 

stabilt resultat som dessutom går att reproducera, något som Menkman refererar till som en              

domesticerad glitch (Menkman, 2011, s. 55).  

 

I början av mitt arbete var begreppet något som jag inte hört talas om tidigare. Jag funderar över                  

om det kanske är just så fallet är med domesticerade ting? Vi blir så vana och bekväma med                  

deras närvaro att vi blir okritiska. Ibland krävs det ett skifte i perspektiv för att omformulera hur                 

vi ser på ting. Ett exempel på detta är Paul B. Davis, som år 2009 planerade en utställning på                   

Seventeen Gallery i London. Huvudsakligen använde han datamoshing som ett estetiskt uttryck            

och kritik mot populärkultur.  

 

Under samma tidpunkt släpptes musikvideon Welcome to Heartbreak (Kanye West, 2009), som            

under fyra minuter presenterar konstellationer producerade genom datamoshing. Det är få saker,            

om ens någonting i videon som är oplanerat eller icke-påtänkt. Videon är koreograferad och              

filmad med datamoshing i åtanke, för att ge bästa förutsättningarna till redigering i efterhand,              

skriver Michelle Higa Fox (2009), när hon diskuterar videons produktion och närvaron av glitch. 
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Videon väckte stor uppmärksamhet i samband med utställningen, och Davis använder det            

olyckliga sammanträffandet som drivkraft och inkorporerar det i sin titel.          

(http://www.seventeengallery.com/exhibitions/paul-b-davis-define-your-terms-or-kanye-west-fu

cked-up-my-show/) Det går att argumentera för att den nyare formen av glitch art, som fokuserar               

på slutprodukten och designen av denna, kan ha uppkommit genom just ett sådant här              

sammanträffande. Jag anser att en domesticerad glitch inte nödvändigtvis är bättre eller sämre än              

sitt ursprung, det har helt enkelt blivit något nytt. I dess sanna bemärkelse upphör glitchen att                

vara ett avbrott, och blir istället till en estetik eller ett hantverk. Förhållningssättet till den               

nyfunna pålitligheten som en domesticerad glitch bär med sig varierar från artist till artist, men               

Menkman (2011, s. 55) menar att det som en gång varit en glitch nu har blivit en vardagsartikel. 

5.2 Circuit bent 

Hatch (2014) talar om hur det är omöjligt att utöva making utan att lära sig någonting. Innan jag                  

påbörjade mina upptäcktsfärder över kretskorten hade jag kunnat läsa mig till vad det var jag höll                

på med, vilka egenskaper de olika komponenterna besatt och vilka sorters material och verktyg              

jag kunde använda mig av för att uppnå ett resultat, ett resultat som jag från början inte visste                  

vad det var. Hatch argumenterar för att det går att observera en effekt, för att sedan bilda sig en                   

uppfattning om varför det blev som det blev. I de flesta fall är det en mer tidskrävande process,                  

till skillnad från att läsa in och memorera fakta och i slutändan äger vi ofta den kunskapen på                  

olika vis. “Varmt” förblir ett abstrakt koncept tills vi har bränt oss (Hatch, 2014, s. 20). Det är                  

med viss säkerhet jag vågar påstå att jag högst förmodligen aldrig skulle ha närmat mig circuit                

bending och experimenten det förde med sig, om jag redan från början hade haft större kunskap                

om ellära. 

 

Ghazala (2004), presenterar skillnaden på fuzzy logic och clear illogic. Fuzzy logic—eller suddig             

logik—söker normen inom kaoset. Clear illogic, ett uttryck som uppkommit i samband med             

circuit bending, strävar mot kaoset inom normen. Normen, i mitt fall, var dessa leksaker och               

instrument som producerats med en specifik målgrupp i åtanke, för att lekas med och kanske               

främja kreativitet och utveckling. Att arbeta med, eller mot, det här kaoset fungerar som en               
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katalysator till en kreativ process. Resultatet blir att artefakterna tillåts uppträda bortom de             

tilltänkta ramarna satta av designern. Detta blev tydligt för mig när jag arbetade med framför allt                

ljudande artefakter. I en del av mina prövningar använde jag olika typer av leksaker utformade               

som elektronik för barn, till exempel mobiltelefoner eller fjärrkontroller. Genom att närma mig             

dessa ting som en öppen kanvas, likt hur en konstnär plockar upp sin pensel, var jag fri att                  

interagera med kretskorten utan hänsyn till förkunskaper. Det gjorde att jag kunde testa olika              

böjningar utan rädsla för att ta sönder någonting, och dessa leksaker blev som en utforskning av                

circuit bending. (Se bild 5) Kanske på samma sätt som ett barn hade interagerat med samma                

leksak, men med sin egen agens.  

 

När jag däremot började arbeta med en inköpt leksakskeyboard som objekt blev det tydligt hur               

pass främmande ljud som kunde framkallas, och hur det direkt omformade objektet som vi blivit               

vana med att lyssna till på ett specifikt sätt. Mitt objekt gick från att vara en till synes vanlig                   

keyboard till en modifierad, något skränig apparat som bar viss liknelse till ett piano.  

5. Leksaker 
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Det är nu för mig nästintill omöjligt att betrakta dessa ting, och saker jag ser på hyllor i affärer                   

som enbart det som de marknadsförs som. Genom att lyfta på locken har jag upptäckt en ny form                  

av uttryck som må skilja sig markant från vad vi generellt sett uppfattar som “musik”, men som                 

ändå bär på en typ av värde som jag anser inbjuder till en ännu mer lekfull utforskning och                  

interaktion. 

6. Diskussion 

Detta kapitel kommer att beröra reflektioner som uppkom under enkäten i arbetets början, och              

hur de påverkade min gestaltning. Jag kommer även att kritiskt granska min undersökning i              

relation till mina metoder och forskningskällor. 

6.1 Enkät 

Då min frågeställning innehåller ordet kreativ fann jag det nödvändigt att inledningsvis bilda mig              

en förståelse för ordets betydelse, och vad det sedan skulle innebära för min undersökning. För               

att inte enbart utgå från min egen uppfattning valde jag att situera min kunskap ytterligare, och                

konstruera en enkät. Med hjälp av Facebook nådde jag ut till cirka åttio personer, varav hälften är                 

eller har varit anknutna till Campus Karlshamn på något vis. Andra halvan bestod av medlemmar               

i en Facebookgrupp som uppmuntrar alla former av skapande. Min uppfattning var att dessa två               

inriktningar skulle ge ett brett spektrum av olika åsikter, och jag valde att koncentrera följande               

resonemang kring två huvudfrågor: 

 

—  Vad är kreativitet för dig? 

—  Tycker du att det finns dålig konst?  

 

På första frågan var ett svar tydligt återkommande i något olika formuleringar, nämligen att              

skapa. Även att tänka utanför boxen, problemlösning och att sätta en idé i handling på väg till                 

något verkligt var svar som utmärkte sig bland mängden. Jag funderar över hur kreativitet kan               

ställas i relation till glitch art och arbetet jag har utfört. Menkman (2011, s. 33) menar att det är                   

ett personligt val att bryta det förväntade flödet av media, att vi är vana vid transparenta skärmar                 

33 



som visar oss det konventionella, men det finns en strävan mot att tvinga betraktaren att tänka                

utanför sin personliga komfortzon. Genom att manipulera flödet och utnyttja brottet och            

tomrummet som uppstår däri, öppnar glitchartister upp för en diskussion om skapandeprocessen.            

Det finns inget teknologiskt namn eller definition på den här proceduren, och således är det               

nödvändigt att inte bara kategorisera glitch på en teknisk nivå, men även att studera hur media                

blir hanterad i olika sammanhang av varierande komplexitet. På så vis blir glitch studies en väg                

in i en form av kreativitet.  

 

Frågan om vad dålig konst är gav också upphov till en del intressanta reflektioner. Anledningen               

till att jag valde att ställa en sådan fråga beror till stor del på den ökade närvaron av designdriven                   

glitch. Menkman bekräftar det som jag upptäckt under min research, den ständigt utvecklade             

genvägen till glitch. Med hjälp av plug-ins, filter eller “glitch-mjukvara” som automatiskt            

simulerar eller efterliknar en särskild glitchteknik, försvinner affekten av den flyende och            

icke-reproducerbara glitchen, och kvar blir bara en effekt (Menkman, 2011, s. 35). 

Jag anser att den här effekten är lik den som får folk att uppleva konst som dålig, på grund av                    

uppfattning av bristen på yrkesfärdighet. Detta togs även upp i enkätsvaren som hävdade att “en               

svart prick på en vit bakgrund” inte är konst för att vem som helst skulle kunna åstadkomma                 

något liknande. 

 

Många kunde enas om att bra/dåligt är komplicerade termer att beskriva konst med, vilket sedan               

ledde till fler diskussioner om vad som får lov att kallas konst. Den övergripande åsikten menade                

dock att konst som inte berör, inte är genomtänkt, är kränkande eller offensiv, alldeles för               

komplex eller alldeles för simpel skulle kunna kallas för dålig konst. Jag delar även åsikten om                

att konst blir tilltalande först när den blivit tolkad, och kan således uppfattas på lika många vis                 

som det finns betraktare. Genom mitt undersökande av glitchtekniker har jag fått en bredare              

förståelse för vad som kan bilda en glitchartefakt, och därmed även en djupare respekt för               

processen. Det ändrar däremot inte på faktumet att slutresultat kan vara slående lika varandra,              

oavsett om du har genomgått en process av test, krasch och justering, eller använt dig av ett                 

program som tar din bildfil igenom en black box och presenterar en glitchad bild inom sekunder.                
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Är det viktigt att vi vet om hur processen har gått till? 

 

I en annan del av enkäten presenterade jag material som jag arbetat med (se försättsblad och s.                 

25) och bad om intryck och åsikter. Enkätens syfte var inte att utröna något rätt eller fel eller att                   

skapa en överblick om allmänhetens kännedom om glitch art, men på svaren gick det att tydligt                

utläsa att det för majoriteten är ett obekant ämne. På frågan “Vad tror du har hänt med den här                   

bilden?” (Bilaga 1) fanns den största variationen av svar: … fel på datorn/kameran/scannern,             

Photoshop, färgkorrigering, MS Paint, tagen genom glas/spegel, blivit ritad på,          

dubbelexponering, lager i InDesign, färgmatchning… 

 

Det fanns ett svar som mer eller mindre sammanfattade det som potentiellt sett är problematiken               

i mitt arbete. “ Behandlad i Photoshop eller liknande retouchprogram för att efterlikna en glitch”.  

Jag ställer mig frågan om det är viktigt att behandla faktumet att det kan uppstå frågor om hur en                   

glitch uppkommer eller hur glitch art skapas. Personen som gav ovanstående svar har ingen              

möjlighet att veta att bilden i själva verket öppnades i ett textredigeringsprogram. Linjerna             

uppkom när jag bytte plats på vissa rader av kod och därigenom förändrade bildens uppbyggnad.               

Jag anser att det inte är problematiskt per definition, men att en djupare förståelse för själva                

processen skulle bidra till en ökad uppskattning. För att återgå till mitt tidigare exempel om               

modern dans och min förståelse för det som konstform, så blev det tydligt först när jag själv                 

började utöva dans, vilket arbete som ligger bakom varje rörelse. Vad krävs för att uppskatta ett                

arbete? Jag vill argumentera för att det finns två former av uppskattning: en ytlig och en                

fördjupad.  

 

För att exemplifiera detta föreställer jag mig två webbsidor. Den ena har blivit skapad med hjälp                

av en mall, där endast text och bild har blivit inlagt av ägaren. Den andra har blivit uppbyggd                  

från grunden med kod som tagit hänsyn till allt från färg och form till interaktivitet och                

användarvänlighet. Jag kan uppskatta båda två då de fyller sin funktion för mig i användning och                

upplevelse, men jag har ingen insikt i hur mycket tid och kraft som lagts ner i att skapa webbsida                   

nummer två. Skulle jag sätta mig in i arbetet, antingen genom att få det förklarat för mig eller                  
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lära mig själv, skulle det ske ett skifte i min uppskattning, då tidsåtgången plötsligt blir konkret                

och spelar en roll i hur jag uppfattar artefakten. På samma vis har mitt förhållningssätt till glitch                 

art förändrats.  

 

6.2 Sammanfattande slutord 

I följande del kommer jag att kritiskt granska mitt eget arbete. Detta gör jag dels för att förankra                  

mina kunskaper och föra vidare tankar och idéer till kommande projekt, men även för att kanske                

svara på några frågor som kan ha uppkommit mellan raderna. Mitt arbetssätt har varit              

rhizomatiskt. I kort kan det förklaras genom att säga att jag inte vetat varifrån jag börjat, att jag                  

inte vetat var slutpunkten är, och det är först efter att någonting är klart som jag kan följa min                   

process baklänges för att reflektera över dess gång. Stundtals har det känns svårt när motgångar               

har visat sig, och jag har flertalet gånger ifrågasatt mina metoder och motiv. Men när jag tar ett                  

steg tillbaka och betraktar kan jag se mina flyktlinjer, lines of flight. I början av mitt arbete                 

liknande jag en rhizom med botanikens motsvarighet, med rötter och sidoskott som tar sin egen               

väg. I varje rhizom finns det flyktlinjer, som uppstår när rhizomen bryts. Således kan de alltid                

spåras tillbaka till sin ursprungspunkt. Därför kan vi aldrig uttrycka oss på ett dualistiskt vis, inte                

ens med något så simpelt som konceptet av bra eller dåligt (Deleuze & Guattari, 2015). Vi kan                 

ingripa och försöka påverka bäst vi vill, men det kommer alltid att finnas en möjlighet för något                 

att börja växa, må det vara en förstärkt version av föregångaren eller någonting helt nytt. Det                

franska uttrycket för flyktlinjer—ligne de fuite—förstärker den här tanken ytterligare. Ordet fuite            

syftar inte enbart till att fly eller undgå, men även till ett flytande, läckande, försvinnande.               

Horisontpunkten i en tavla kallas för point de fuite, uttrycket relaterar alltså till en ständig               

förändring och rörlighet, snarare än ett faktiskt flygande.  

 

Den kanske tydligaste indikationen på hur rhizomatik format mitt arbete är att jag inte kan se ett                 

slut, och det anser jag vara en av de mest värdefulla aspekterna. Det innebär att det alltid                 

kommer att finnas inte bara möjlighet för utveckling, men även en nyfikenhet för det. Min               

personliga point de fuite sträcker sig långt bortom horisonten och mina personliga flyktlinjer             
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leder mig än hit, än dit. Vad jag upptäcker längs vägen kanske leder mig in på ett annat spår eller                    

kanske fungerar som en återvändsgränd, vid vilken jag kan helt enkelt vända mig om och               

betrakta min resa från ett nytt perspektiv.  

 

Inga stängda dörrar, bara nya möjligheter, kartor och vägskäl.  
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Ordlista 

Adobe After Effects - Mjukvara för att producera grafiskt material och visuella effekter 
 
Artefakt -  Ett ting tillverkat av en människa 
 
Audacity - Fritt och plattformsoberoende ljudredigeringsprogram 
 
Avidemux - Fritt och plattformsoberoende videoredigeringsprogram  
 
Black box - En metod för att bortse från eller gömma de interna mekanismerna i ett system 
 
Circuit bending - En metod för att få elektroniska kretsar att göra saker de inte var tänkta för 
 
Clear illogic - Ett uttryck myntat av Qubais Reed Ghazala som belyser sökandet av kaos inom                
norm 
 
Critical design - En form av design som strävar mot diskussion och kritik mot det designade                
objektet 
 
Critical making - En process som fokuserar på lärandet i skapandet, snarare än upplevelsen              
bildad av det slutgiltliga resultatet 
 
Datamoshing - Sammanblandning av data i rörlig bild för att uppnå visuella effekter när filen               
spelas upp 
 
Différance - Ett uttryck myntat av Jacques Derrida som betyder skillnad eller fördröjningen av              
mening 
 
Domesticerad glitch - En glitch som blivit designad, kontrollerad och därmed förväntad 
 
Frames - En del av mängden stillbilder som tillsammans utgör en rörlig bild 
 
Fuzzy logic - En typ av logik där en proposition kan vara delvis sann och delvis falsk 
 
Glitch - Ett brott från det förväntade flödet som ofta uppfattas som ett misstag eller fel.  
 
Immediate canvas - Ett uttryck för något som en amatör såväl som en expert kan närma sig och                  
interagera med 
 
Lines of flight - En definierande del av rhizomen som symboliserar alla möjliga skepnader den               
kan ta eller närma sig 
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Manifest - En skriven dokumentation som presenterar motiv, intentioner eller åsikter hos en             
enskild person eller en grupp likasinnade 
 
Mediearkeologi - Undersökandet av nya mediepraktiker genom studier av obsolet eller           
bortglömd teknik 
 
Pixel sorting - Isolation och sortering av horisontella eller vertikala rader av pixlar i en bild, för                 
att uppnå en visuell effekt 
 
Planned obsolescence - Ett medvetet förkortande av en produkts livstid, ofta för att stimulera till               
ett nytt köp eller en uppgradering 
 
Processing - Mjukvara som möjliggör visuell manipulation genom programmering 
 
Rhizom, rhizomatik - Ett koncept utvecklat av Deleuze och Guattari inspirerat av trädets             
rotnätverk, som utan hierarki erbjuder en mångfald användningssätt tack vare spridning i alla             
riktningar 
 
Unplanned durability - Idén om att artefakter får en ny livscykel som inte var påtänkt i designen,                 
till exempel genom second hand-försäljning 
 
Zombie media - Obsolet media som inte försvinner, men återuppfinns, samlas, tolkas eller             
används som ingångsportar till circuit bending och liknande nya konstformer.  
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“Vad tror du har hänt med den här bilden?” (Bilaga 1) 
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