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The ocean did come to me 
Straight into my arms 

I tried to caress it 
But it ran through my fingers

-Peeling off the layers,  
Wildbirds and Peacedrums (2010)



II

Abstrakt

Vi vill med det här kandidatarbetet inleda en konversation med havet. Tillsammans 

med Karen Barads posthumanistiska performativitet, agentiell realism, vill vi utmana 

och ifrågasätta den antropocentriska designerrollen där materialiteten ses som passiv 

och designern som ensam härskare över meningsskapandet i designprocessen. 

Med Barads onto-epistemologiska utgångspunkt undersöker vi hur design- 

processen uppstår i arrangemang av både mänskliga och icke-mänskliga aktörer, där 

mening framförhandlas genom relationer inom fenomen. Genom att tillämpa detta 

posthumanistiska förhållningssätt i lekfulla experiment tillsammans-med-havet kan 

vi se hur mening är situerad och skapas inom de materiell-diskursiva fenomen och 

apparater som utgör designprocessen. 

Vi förstår designprocessen som ett ingripande i världens tillblivelse. Ett ingripande 

där ett kollektiv av aktörer står som medskapare, där mening, kroppar, subjekt och 

objekt uppförs och samformas genom intra-aktion. Detta förhållningssätt föder en 

medvetenhet om vårt ansvar i att ingripa i världens tillblivelse och vårt ansvar för de 

kroppar som skapas, en etik i handling.

Nyckelord: agentiell realism, medieteknik, posthumanistisk design,  

materiell-diskursiva praktiker, intra-aktioner, diffraktion 
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Abstract 

In this Bachelor thesis we aim to establish a conversation with the sea. With Karen 

Barads posthumanist performativity, agential realism, as our companion we aim to 

challenge the anthropocentric role of the designer. In doing this we question the 

view of materiality as passive and the designer as the sole creator of meaning in the 

design process. 

With Barads onto-epistemological standpoint we explore how the process of 

design is enacted in a performance of human and non-human actors, where meaning 

is negotiated through relations within phenomena. By putting this posthumanist 

notion into practice through playful experiments together-with-the-sea, we can 

understand how meaning is situated and shaped within the material-discursive 

phenomenas and apparatuses that is, and is part of, the design process. 

We understand the design process as an intervening in the world’s becoming. An 

intervening where an assemblage of actors stands as co-creators and where meaning, 

bodies, subject and object is enacted and co-shaped through intra-action. This 

perspective gives us an awareness of our responsibility to intervene in the world’s 

becoming and our accountability for the bodies produced, an ethics in action. 

Keywords: agential realism, media technology, posthumanist design,  

material-discursive practices, intra-action, diffraction. 
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Inledning 

Vi är båda uppväxta vid sydöstra Sveriges kust, alltså har havet alltid varit nära oss 

och på många sätt format oss. Denna multiplicitet i ständig förändring, ett hot och 

en vän, ska vara vår samarbetspartner i detta arbete. Undersökningen går ut på att 

nå fram till havet och upprätta en dialog, en öppen dialog vars resultat är okänt och 

i ständig tillblivelse. 

Detta arbete tar avstamp i en inre konflikt vi båda upplever. Vi ser oss både som 

posthumanister i den meningen att vi försöker att se på och handla i världen som 

komplex och undvika att återskapa dikotomier och gränser. Samtidigt ser vi oss som 

designers, skapare av objekt som trycksaker och bilder, en identitet som vid första 

anblick inte bär på någon konflikt gentemot vår identitet som posthumanister. Men 

det vi båda upplevt är designrollens antropocentriska arv där designern är ensam 

författare till världens berättelse, designern härskar över och kontrollerar materialen. 

Aktuell forskning visar väg för en ny förståelse för designrollen där 

författare som Meaney (2013) ser sig som maktlös i mötet med vatten, 

Juelskjær (2014) ser hur materialitet och mening samarbetar, inte bara i 

formandet av kroppar utan också i skapandet av tid och rum, Normark,  

M. Rossitto, C., & Tholander, J. (2012) studerar hur material formar och driver en 

designprocess framåt i konversation med designers. Vad de tre har gemensamt är en 

dialog och samarbete med materialiteten i kontrast mot kontroll och härskande. Detta 

inspirerar oss att vidare utmana synen på designerrollen med ett posthumanistiskt 

förhållningssätt. Vi bjuder in Karen Barad och Donna Haraway till ett samtal där 

deras perspektiv på performativitet, materialitet, mening och agens kan ge oss en 

djupare förståelse för ett icke-antropocentriskt förhållningssätt till designerrollen 

och designsituationen.

Particular possibilities for acting exist at every moment, and these changing 

possibilities entail a responsibility to intervene in the world’s becoming, to contest 

and rework what matters and what is excluded from mattering. (Barad, s. 827, 2003) 
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Bakgrund 

Design och konstnärligt skapande präglas av en uppdelning mellan designern 

som den enda skaparen med tekniska system och världen som objekt samt 

mottagaren som användare av produkten. Designern är alltså den som skriver 

in mening i en passiv värld. Denna designroll ifrågasätts bland annat av Lucy  

Suchman som menar att skapandet bör ses som en väv av nya former av materiell 

praxis där ingen har den fullständiga makten. Rollerna som skapare och användare 

är inte tydligt definierade utan flyter hela tiden i denna väv, det vi kan göra 

är att se var vi själva befinner oss och ta ansvar för vår medverkan. (Gislén, s 51, 

2007, Suchman, 2000). Arvet av linjära processer med tydligt definierade aktörer  

fängslade i roller som skapare, användare och objekt riskerar att bli ansvarslös och 

okritiskt handla utifrån universella principer och kan därför inte ta till vara på 

världens komplexitet. Detta bildar en väv av dikotomier som natur-kultur, subjekt- 

objekt, mening-materia, konsekvensen blir en upphöjd designer/berättare och 

verklighetskapare. I designrollen ligger också en lekfullhet, spontanitet och förmåga 

till problemlösning, så varför skulle inte arvet kunna utmanas genom design?

En väg mot en icke-antropocentrisk förståelse av designprocessen ger resonans i 

de performativa, relationella ontologier som presenteras av Karen Barad och Donna 

Haraway, alltså att världen är i ständig tillblivelse genom våra relationer. Aktörer, både 

mänskliga och icke-mänskliga saknar inneboende egenskaper innan dessa relationer 

utan görs meningsfulla i tillblivelsen.

Världen är ett trassel av relationer där agens, gränser och aktörer materialiseras. 

Dessa ontologier placerar oss i/av världen snarare än utanför. De motsäger sig 

människan som den enda skaparen och naturen, materialiteten som passiv - naturen 

är inte ett råmaterial för kulturella inskriptioner. (Barad, s. 827, 2003, Haraway, s 591, 

1988). 

Haraway menar vidare att förståelsen av världen ligger i konversationen mellan 

alla aktörer, mänskliga som icke-mänskliga, och inte i upptäckten. Världen är inte 

ett råmaterial, ingen resurs, den väntar inte på att prata tillbaka och kan inte endast 

bli läst. Den är komplex och opålitlig, bluffar och skojar. “... a coding trickster with 
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whom we must learn to converse.” (Haraway, s. 593, 1988) Kunskap är situerad och 

kan inte konstrueras från ett utifrånperspektiv. 

En relationell och performativ syn på designprocessen ger oss ett alternativt 

tillvägagångssätt som tillför en ny förståelse hur både vår egen designroll utvecklas 

men också hur processen uppstår i relationer där inget på förhand kan tas för 

givet. Denna syn ger en djupare förståelse för hur materialiteten är där som aktiv 

medskapare och inte som passiv yta som tilldelas mening. (Normark, M., Rossitto, 

C., & Tholander, J. 2012). Enligt Meaney (2013) föder detta också en ny kreativitet 

och öppenhet där den öppna gränsen mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer 

gör designern till deltagare. En deltagare som är där som konversationspartner och 

som är där med hela sin kropp.  

Frågeställning: 
Hur kan designprocessen förstås som intra-aktioner mellan mänskliga och  

icke-mänskliga aktörer?

Hur kan designprocessen förstås som en materiell-diskursiv praktik? 

Syfte 
Undersökningen syftar till att ur en posthumanistisk synvinkel ifrågasätta 

designerrollens antropocentriska självbild och skapa förståelse för hur designern 

materialiseras i intra-aktioner mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Syftet är 

också att i likhet med Meaney (2013) undersöka hur en posthumanistisk designprocess 

kan förändra vår syn på designern i processen. Vad som händer när materialiteten 

släpps in som medskapare och hur detta samspel förändras och förändrar. 

I fokus står mötet mellan oss och havet. Där våra erfarenheter av uppväxten i och vid 

havet sammankopplas med våra praktiker som bildskapare inom medieproduktion. 

Vad händer när vi släpper in vår gamle vän havet i våra praktiker? Vilka berättelser 

aktualiseras och vilka konflikter uppstår när detta element, barndomsminne med 

mystiska djup och skoningslösa kraft får en plats i en medieproduktion?
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Onto-epistemologisk ståndpunkt : Agentiell realism 
Karen Barad presenterar i agentiell realism en begreppsvärld som ger en 

posthumanistisk förståelse av performativitet. Denna begreppsvärld kommer vara 

en återkommande samtalspartner genom hela arbetet. Barad menar att dikotomin 

mellan ontologi och epistemologi ligger i linje med en månghundraårig västerländsk 

tradition av dikotomier som natur och kultur, kropp och sinne. Hon föreslår istället 

en onto-epistemologi - läran om vetande i varande. (Barad 2003 s. 829) 

Posthumanistisk  perfomativitet  presenterar  ett  alternativ  till representation- 

alisternas uppfattning om att världen består av representationer och entiteter 

som representeras. Alltså att mening är inskrivet i aktörer oberoende av varandra 

som inväntar/bjuder in till representation. Detta gör att språk, kultur och diskurs, 

som representerar, är meningsskapande och räknas. Det enda som inte sägs vara 

meningsskapande och räknas är materialiteten. Materian, materialiteten och 

naturen ses som en passiv yta en “tabula rasa” om en så vill, en yta vi kan skriva  

mening i. (Barad, s. 801-804, 2003) Synen på materialiteten som passiv får 

konsekvensen att designern blir en antropocentrisk härskare över designprocessen, 

den som fyller materialiteten med mening. 

Posthumanistisk performativitet utmanar denna uppfattning om att 

representationen och det representerade är åtskilda, att språket tillskrivs för stor 

makt över meningsskapandet. Dikotomin mellan natur och kultur där kultur sägs 

vara det som representerar naturen och där naturen är det som väntar på att bli 

representerat ifrågasätts. Ur ett posthumanistiskt performativt perspektiv är båda 

dessa sammanflätade i materiell-diskursiva praktiker där mening uppstår i intra-

aktioner mellan aktörer inom fenomen. Natur och kultur är alltså invävda i fenomen, 

i trassel av agentiella intra-aktioner där gränser ständigt omförhandlas genom ett 

ständigt flöde av agens. Världen är i ständig tillblivelse genom dessa agentiella intra-

aktioner och förstås därför som performativ. (ibid, s. 818, 2003)

Material-discursive practices are specific iterative enactments—agential intra-actions—

through which matter is differentially engaged and articulated (in the emergence of 

boundaries and meanings) , reconfiguring the material-discursive field of possibilities 

in the iterative dynamics of intra-activity that is agency. (ibid, s. 822-823, 2003, 

författarens kursivering)



9 av 58

Ordet interaktion sammanfattar på många sätt vad agentiell realism ifrågasätter. 

Prefixet inter- talar om för oss att det är en handling, ett görande mellan flera aktörer 

(aktörer ses här som både mänskliga och icke-mänskliga). Dessa aktörer existerar 

alltså före detta utbyte. De är redan definierade och fyllda med mening när de inleder 

relationen till de andra. Barad använder istället intra-aktion där prefixet intra- står 

för en handling som utförs av aktörer inom eller innanför relation. Aktörerna finns 

inom relationen och kan alltså aldrig tas ur sin relation, de kan aldrig existera “i sig 

själv” utan är hela tiden knuten till varandra i intra-aktion, ett ständigt samagerande. 

(Kleinman, 2012, juni)

Barad (2003) beskriver agens som något som uppstår i intra-aktioner inom 

fenomen och apparater. Hon framhåller att agens inte är något som förexisterar, 

det är inget attribut, utan är något aktörer (mänskliga och icke-mänskliga) gör/blir 

i intra-aktion. “Agency cannot be designated as an attribute of “subjects” or “objects” 

(as they do not preexist as such).” (Barad, 2003, s.826). Agens ska alltså inte kopplas 

samman med mänskligt medvetande utan är ett görande, ett görande som aktörer, 

må de vara icke-mänskliga eller mänskliga gör/får i samagerande (intra-aktion). 

Aktörer ligger bakom och har ansvar i omstruktureringen av gränsdragningar och 

förkroppsliganden genom att de får agens. Särskilda möjligheter att agera och ingripa 

i världens tillblivelse finns hela tiden och med detta följer en skyldighet att ingripa i 

vad som får vara och inte vara i världens pågående tillblivelse. (ibid, s. 826-827)

Dessa aktörer blir till genom intra-aktion inom apparater och fenomen där 

apparaten är en materiell-diskursiv praktiker som begränsar vad och på vilket sätt 

kroppar skapas.  Den möjliggör också att gränser kan omförhandlas, relationerna 

är ständigt pågående intra-aktioner som intra-agerar med andra apparater inom 

fenomen, “Boundaries do not sit still”(ibid, s.817). Vi läser Barads begrepp apparater 

som en etablerad men öppen situation där gränser dras inom ett specifikt fenomen. 

I vår undersökning ser vi designprocessen bland annat som en apparat. (ibid, s. 816-

817)

För att tydliggöra resonemanget kan vi prata om en specifik situation, en apparat, 

vi väljer att ta fotograferande av havet som apparat - alltså ett trassel av materiell-
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diskursiva praktiker. Situationen utgörs (förenklat för tydlighetens skull) av oss, en 

kamera, havet och bilden. Det materiell-diskursiva fenomen som följer producerar 

och exkluderar kroppar och tillblivelser. Beroende på hur vi fyra aktörer intra-agerar 

dras gränser för subjekt, objekt, mening och kropp. Fotograferandet är en materiell-

diskursiv praktik, en dans där vi går in i olika roller. Vi börjar med att ta upp kameran, 

ett fenomen med en historia som aktualiseras, dåtidens silvergelatins kameror 

sammanflätas med nutidens digitala bildsensorer. I sammankopplingen med kameran 

blir också vi som fotografer till och andra roller exkluderas. Dåtidens fotografer och 

de diskurser som följer med kopplas samman. Kameran är en förutsättning för vår 

kropp som fotografer, den är en del av vår kropp precis som vår kropp är en del av 

kameran. Kameran är alltså en del av subjektet, subjektet som riktar blicken mot 

havet. Ett agentiellt snitt görs där kameran och vi som fotografer utgör subjektet i 

fenomenet och havet utgör objektet vi undersöker. Flera andra aktörer kopplas också 

samman, våra kunskaper i bildkomposition, kamerainställningar, vår uppväxt vid 

och i havet och hela historien av bilder på havet som producerats och reproducerats 

genom århundraden av gestaltningar. Framtiden är också högst närvarande, vår 

önskan och värdering kring vad en lyckad bild är styr vår praktik, var vi riktar bilden, 

hur vi ställer in oss (och kameran). Vi trycker på slutaren, vi fryser ett ögonblick. Vi 

riktar blicken mot skärmen för att se om bilden har blivit som vi vill. Men ponera 

att något är fel, att kameran inte fungerar som den ska. Vad vi börjar göra är att 

undersöka kameran, här rivs de gränser som tidigare har uppstått. Istället görs ett 

nytt snitt, där vi som fotografer undersöker kameran som objekt. Vi har exkluderat 

kameran som tidigare var en del av vår kropp. Fenomen och apparater är på detta 

sätt öppna och iterativa processer där gränser hela tiden omförhandlas genom våra 

materiell-diskursiva praktiker. Våra handlingar får konsekvenser i vilka kroppar som 

blir till, och vilka kroppar som får mening. Det ska understrykas att dessa gränser, 

egenskaper och meningar inte är statiska, fenomen och apparater är öppna, de kan 

hela tiden förändras i världens intra-aktiva tillblivelse och här menar Barad att vi har 

en skyldighet att utmana och ingripa i förkroppsligandet. (Barad, 2003)
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Mot en posthumanistisk design - teoretisk förankring
De artiklar som presenteras nedan undersöker designprocessen ur relationen 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer som vi dels djupare analyserar utifrån vår onto-

epistemologiska ståndpunkt ovan men också samläser med tankar om designforskning 

av Ylva Gislén. Det mönster vi sett framträda är uppdelade i rubrikerna Konversation 

och Experiment. Konversation behandlar artiklarnas möten och relationer inom 

designprocessen. Experiment behandlar de mer implementerande delarna av 

artiklarna det vill säga hur konversationen och processen drivs av spontanitet, lek 

och nyfikenhet.

Konversation
I artikeln Handling som kunskapande (2007) diskuterar Ylva Gislén möjligheterna 

för hur praktikbaserad forskning inom design och konstfältet kan bidra med att 

artikulera och redefiniera antaganden och perspektiv på konsekvenser, genus och 

konflikter. Detta görs genom att som forskare och designer placera sig i handling och 

med ett diffraktivt förhållningssätt kritiskt granska vilka antaganden, konsekvenser 

och konflikter som ryms i de artefakter och miljöer som skapas. Detta ställer krav på 

ett öppet och ödmjukt förhållningssätt där vi måste ta risker och vara nyfikna inför 

de samtal som uppstår i designprocessen för att se de kontroverser och konflikter som 

ryms. Vägen hit går, föreslår Gislén, genom Latours syn på hur forskning handlar om 

att socialisera icke-mänskliga aktörer för att på det sättet synliggöra det kollektiv av 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer som världen består av (Latour, 1999). I denna 

linje kritiserar Lucy Suchman hur designern beskrivs. Hon menar att designers 

uppmanas att se sig själv som skapare av teknologi, där teknologin reduceras till 

ett passivt objekt. Vad Suchman förordar är istället att designern ska lokalisera sig 

i en väv av relationer och ta ansvar för sin medverkan. Hon menar också att design 

ska ses som en kulturell produktion av ny materiell praxis där ingen aktör har den 

fullständiga makten eller kontrollen och där rollerna inte går att tydligt definiera 

(Gislén, s. 50-52 2007, Suchman, 2000).

Detta är också något som Donald Schön menar är villkoren för praktikern då ”…
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praktikern måste agera i situationer av komplexitet, osäkerhet och värdekonflikter…” 

(1983, citerad i Gislén, 2007, s.35) och att praktikern som forskare undersöker genom 

experiment och ”…för en dialog med materialet och situationen.” (ibid, s. 36). 

Ovanstående resonemang om dialog, makt, kontroll och designprocessen som 

en väv av relationer är genomgående för de artiklar vi har sammanställt. Lisa 

Meaney utforskar i sin artikel Towards Posthumanist Design: with water (2013) hur 

designprocessen förändras när vi erkänner icke-mänskliga aktörers agens. Hon tar sin 

utgångspunkt i posthumanistisk performativitet, aktörers relationer över natur och/

eller teknologiska sfärer och försöker att situera sig i den materiell-diskursiva väven 

(Meaney använder Haraways materiell-semiotik) av fysiska, geologiska och politiska 

relationer som också gör att kunskapen Meaney producerar är partiell. Eftersom 

hon rent kroppsligt intra-agerar med vattnet är hennes undersökning situerad till de 

villkor hon, som människa, lever under. ”The posthumanist designer, also, is part of 

located and partial intra-actions, unique to the materials, meanings and apparatus of 

the moment, and her own body.” (ibid, s. 3-4) 

Den relation Meaney undersöker är avgränsad till relationen mellan mänsklighet 

och vatten. Genom att ta avsteg från kontrollen och makten över situationen menar 

hon att en känslighet utvecklas där hon ser sig mer som deltagare än som centrum. 

Hon blir till i intra-aktion med vattnet där vatten kan förstås som substans, som ett 

bränsle för människor, men också som process. Dessa olika förståelser, menar Meaney, 

förändrar också vårt sätt att se på oss själva och vår tillblivelse. Är vår svett ett tecken 

på mänsklig ansträngning eller vattnets önskan om att transportera mineraler? 

Denna känslighet och samhörighet med vattnet som del av henne själv driver 

designprocessen framåt och förändrar material-diskursen. Alltså omförhandlandet 

av både materialitet och mening blir tydligt i ett exempel om hur agensen flödade i en 

väv av relationer mellan hennes hörsel, tvätt, klimatet, ett PVC tak, regn, gravitation, 

gräs och ett lakan under ett tre veckor långt skyfall. Meaney stod då på sin veranda 

där ljudet av regnet mot hennes PVC tak var outhärdligt, hon betraktade hur regnet 

och gräset hade en helt annan relation, istället för att smattra och hamra gled 

vattendropparna ner längs grässtråna helt ljudlöst. Detta ledde till konstruktionen av 
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en takperuk gjord av ett gammalt lakan som liknade gräsets struktur som förändrade 

fenomenet helt och hållet. Regnet och Meaney försonades, agensen som tillkom 

takperuken förändrade det materiell-diskursiva fenomenet.

Författaren avslutar sin artikel med att konstatera att en posthumanistisk design 

som bygger på att ifrågasätta gränserna mellan mänskligt och icke-mänskligt inte 

är en teori, utan en etik i handling. Hon menar att för att föra in posthumanistisk 

performativitet i en designkontext måste vi börja med att ta bort fokus från 

designobjektet, artefakten, och istället påbörja en öppen, dekonstruerande, kroppsligt 

och kreativt möte med materialiteten. Detta skulle förändra hur vi konstruerar vårt 

vetande och vidga vår förståelse för hur dessa relationer fungerar och manifesteras. 

(Meaney, 2013) 

Detta kreativa möte med materialiteten är centralt i artikeln Understanding Agency 

in Interaction Design Materials (Normark, M., Rossitto, C., & Tholander, J. 2012). De 

utgår ifrån Donald Schöns resonemang om hur materialet ”talar till” designers och 

är mer specifikt intresserade av vad materialet säger till designers genom processen.

(Schön, 1983) De söker denna förståelse genom att utgå ifrån begreppet agens. För 

att nå denna förståelse genomför de sedan fältstudier kring en rad mindre experiment 

där förstaårsstudenter vid interaktionsprogrammet genom en designövning utvecklar 

sina idéer och ger dem form genom skisser och enkla prototyper. I fokus för deras 

analys står materialet och hur dess olika uttryck påverkade slutresultatet och hur 

agens uppenbarar sig i mötet med designstudenterna. 

Genom analys av studentprojekt har författarna sett hur processen till stor grad 

drivs framåt av materialets egenskaper. De menar att detta går emot normen inom 

HCI-fältet (Human Computer Interaction) där designern ofta antas vara den enda 

aktiva aktören i processen. (ibid, s. 2500) För att bryta mot denna norm använder 

de sig av ett performativt sätt att se på processen där designprocessen analyseras 

som fenomen av intra-aktioner snarare än handlingar endast utförda av designern. I 

artikeln följer de därför Suchmans resonemang om hur agens genereras i processen 

och hur roller och gränser är under ständig förhandling. 

Författarna har genomfört en mindre studie där förstaårsstudenter under kort tid 
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ska designa en ”twittering bird”, alltså en artefakt att twittra med. Till sin hjälp hade 

de modellera, papper, plast, verktyg och en designbrief. Processen analyserades utifrån 

hur respondenterna samarbetade med materialet och analyserades utifrån aktörskap 

och hur såväl material som designers uppförde sig i processen. Författarna identifierar 

två faser i experimentet, det första som idéutveckling och konceptutveckling där 

briefen diskuteras och idéer uppstår, respondenterna skissar på baksidan av briefen 

och kommer med förslag till funktioner, den andra fasen karaktäriseras av ett 

testande av möjliga interaktioner och uttryck hos artefakten genom att använda sig 

av modellera, papper osv. Den analys som sedan följer är en redogörelse för hur agens 

uppstår i processens relationer och intra-aktioner.

I den första fasen uppförs en relation mellan studenterna och designbriefen. 

Briefen kommer med en ram och en uppgift och studenterna svarar den genom 

att utveckla idéer och utmana de begränsningar briefen uttrycker. De idéer som 

utvecklas materialiseras genom att de båda studenterna använder sina egna kroppar 

som material, exempelvis manifesteras en idé om att artefakten skulle kunna flaxa och 

dansa genom att studenterna själva dansar och flaxar med armarna. Det blir tydligt 

hur studenterna är där med hela sin kropp. De uttrycker alltså inte bara mening 

genom ord utan också genom att forma sin kropp, en materiell-diskursiv praktik. 

Den dialog som upprättats under första fasen utökas nu med att modellera förs 

in i fenomenet. De idéer som tidigare uttryckts i ord och formande av studenternas 

kroppar tar nu form i modelleran. Men leran är inte bara en passiv yta för idéer 

utan får agens genom intra-aktionen och nya möjligheter uppstår. Briefens roll som 

gränssättare och begränsare av möjligheter förblir men utmanas av leran som tycks 

ge en uppsjö av möjligheter och idéer. Allteftersom artefakten formas i materialet 

börjar studenterna att behandla den som en färdig artefakt snarare än en klump lera 

och författarna menar att studenterna tycks fungera som medlare mellan briefen som 

sätter gränser och modelleran som öppnar upp för möjligheter. 

Författarna avslutar sin artikel med att koppla in Barad och föreslår att 

designprocessen bör förstås som ”design-activity-together-with-objects” (design-

tillsammans-med-objekt) och menar att detta visar på att designprocessen är ett 
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performativt fenomen där agens, mening och materialitet uppstår genom ett trassel 

av materiell-diskursiva intra-aktioner. (Normark, M., Rossitto, C., & Tholander, J. 

2012)

Malou Juelskjær undersöker i sin artikel Designing Future Learning (2014) 

designprocessen av en ny skolbyggnad. Processen utgörs av ett samarbete mellan en 

designer, en arkitekt, en representant från ett institut för barnkultur samt lärare och 

elever på skolan där syftet är att skapa framtidens skola. Författaren undersöker hur 

rymd, ljud, ljus, material och erfarenheter intra-agerar och uppför behov och önske- 

mål om nya skolmiljöer genom workshops och samtal. I fokus står designprocessen 

som verklighetsskapare snarare än människorna. Processen ses ur ett posthumanistiskt 

performativt perspektiv, som ett materiell-diskursivt trassel och byggnaden 

(skolmiljön) ses därför som en öppen process i ständig tillblivelse, en byggnad-i-

tillblivelse där agens, mening och materialitet uppstår. Genom Barads begrepp 

”spacetimemattering” (en sammanslagning av tid, rum och mening) undersöker 

Juelskjær hur designprocessen inte bara är materiell-diskursiv utan också förändrar 

den rum-tid vilken den är sammanflätad med. Rum och tid är i ständig tillblivelse 

och flera rum-tider är sammanflätade i tillblivelsen. På detta sätt ser författaren på 

designprocessen, ett ingripande i en skolmiljö i tillblivelse, den skapar en framtid 

som redan är där (men kanske aldrig ”blir”) och den spelar upp ett specifikt förflutet 

som materialiseras i en önskad framtid. (ibid, s. 6)

I projektet, som kallas ”Sensing my School”, får elever och lärare bygga modeller 

av en önskad skolbyggnad samt gå runt i skolan och vara uppmärksam på de känslor 

som uppstod i intra-aktion med ljus, material, ljud och atmosfär. Här uppstod en 

spänning mellan lärarnas/skolans förkroppsligande av en ”duktig elev” och elevernas 

önskemål. En materiell-diskursiv dikotomi mellan mjukt-hårt uppstod, det 

hårda stod för kroppen ”duktig elev” som enligt skolan satt på de hårda stolarna i 

klassrummet och elevernas modeller med mjukare möbler, fönsterkarmar att sitta 

i och olika plattformar bröt mot det förra. Eftersom eleverna tilläts sin auktoritet 

genom sina kroppsliga erfarenheter av skolan öppnades möjligheterna till andra 

förkroppsliganden av ”den duktiga eleven” upp. 
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Ett exempel på ovanstående är elevers och lärares samtal kring en bänk. Eleverna 

uttrycker här en önskan om alternativ till att sitta på de hårda stolarna i klassrummet 

och läsa. De vill hellre kunna halvligga eller sitta på de mjuka bänkarna då de menar 

att de koncentrerar sig bättre så, en historia om kroppslig erfarenhet. Lärarna bemöter 

detta med att bänken hade en risk att göra eleverna sömniga, eller lata. Detta menar 

Juelskjær är ett uttryck för hur dessa materiell-diskursiva historier uppstår i intra-

aktion mellan möbler och kroppar, där krockar uppstår och olikheter ses i vem som 

får auktoriteten att beskriva världen. 

Lärarnas byggande av modeller ger upphov till en rad intressanta iakttagelser. 

Synen på materialiteten förändras när lärarna får göra modeller av en framtida 

skola där elever själva får välja plats för lärande. Lärarnas materiell-diskursiva 

argument för utformandet av sina modeller utgjordes av hur rummen kunde stärka 

koncentrationen och producera lärande elever. Alltså en förflyttning av lärarens 

auktoritet till byggnaden - en överföring av agens. 

I takt med att denna process fortsätter materialiseras fler kroppar i lärarnas 

diskussion, frågor om hur en med hjälp av byggnaden kan förbättra lärande för 

”rastlösa kroppar” och ”kroppar med behov av bekvämlighet”. Detta ger upphov 

till etiska frågor kring hur designprocessen är medskapare till kategorisering och 

riskerar att skapa dikotomier som i det här fallet ”den duktiga eleven som kan sitta 

varsomhelst” och ”problemeleven som, i all välmening, kan behöva sättas i ett speciellt 

utrymme”, vem kan komma att bli vad, och genom vilka materiell-diskursiva intra-

aktioner? Vem/vad blir exkluderad från det och vad får det för konsekvenser? Och 

hur kan design göra det möjligt för människor att ”fly” från designen? (ibid, s. 14-15) 

Hon ger oss inga svar på dessa frågor utan menar att det är frågor som måste ställas 

i designprocessen. 

Artikeln avslutas med att sammanfatta hur designprocessen väver samman 

förflutna och framtida sammanslagningar av kroppar, möbler, lärande och auktoritet. 

Förutom pedagogiska frågor väcks också etiska frågor om kroppars, sociala kategorier 

och miljöns intra-aktioner. Hon framhåller att designprocessen inte är oskyldig utan 

bidrar till kategorisering, inkludering och exkludering och är sensorisk på ett sätt  
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som går bortom kognition, vilket kan få effekter på såväl framtida och förflutna 

kroppar. Enligt Juelskjær börjar alltid designprocessen i mitten, intrasslad i en 

pågående verklighet-i-tillblivelse i vilken verkligheter produceras och förändras. 

(ibid, 2014) 

Experiment

”slumpen träffar bara förberedda hjärnor” Louis Pasteur

Havet bjuder in till lek. Vågor, vindar, ljusreflektioner och brus i intra-aktion med 

teknik, material och designer blir en outtömlig källa för lek och experiment. Kanske 

kan vi inleda en oväntad konversation om vi låter leken stänga ute våra invanda 

uppfattningar?

Experimenten i ovanstående artiklar bär alla på ett mönster som synliggörs i 

designsituationen, nämligen hur lekfullheten och spontaniteten blir en betydande 

del av skapandet. Leken som förhållningssätt blir en slags medlare där materiell-

diskursen omförhandlas i konversationen mellan det mänskliga och icke-mänskliga. 

Den blir också väg in till ett tillstånd där våra antaganden kan utmanas.

Vi har sett hur leken föds i intra-aktionen mellan två studenter, en lerklump 

och en designbrief. Den formbara lerans materiell-diskurs möjliggör att leken och 

spontaniteten tillämpas och materialiseras i både nya idéer och artefakter men också 

i studenternas egna kroppsliga uttryck, som små danser och flaxande med armarna. 

Leken blir ett sätt att konversera. 

Genom Juelskjærs observationer av en workshop där lärare och elever bygger 

modeller av en framtida skola förstår vi att leken är viktig för vad som blir möjligt 

och meningsfullt, i hur kroppar materialiseras i lärandemiljön. I den lekfulla 

processen försöker lärarna paradoxalt nog stänga ute leken för ”den eleven” genom 

att fånga in dem i mindre utrymmen. Leken är inte oskyldig, den kan både stänga 

in och öppna upp. Det är en fin balansgång mellan att släppa taget och ta ansvar 

för sin medverkan och de konsekvenser den får. Juelskjær beskriver experimentet 
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som ”taktilt, praktiskt, visuellt och estetiskt”.  Ord som passar bra in på lek och är 

genomgående i ovannämnda berättelser om designprocessen. 

Meaneys sätt att utföra sina experiment på är nära besläktat med lek. (Meaney s 6, 

2013) I experimentet befinner sig Meaney i en väv av komplexa relationer, situerad i 

sin egen levda erfarenhet. Med sin posthumanistiska vinkel ger hon oss tillträde att 

möta och förstå havet som en aktiv deltagare utan att behöva distansera oss. Hennes 

sårbarhet och öppenhet inför det materiell-diskursiva deltagandet inspirerar och ger 

oss insikter om hur vi kan få tillgång till designprocessen på en helt nytt sätt.

Det är i görandet tillsammans med vattnet Meaney upplever sig själv inom 

fenomenet, i handlingen och intra-agerandet befinner hon sig inte längre i en central 

roll som skapare och designer, utan som en medaktör där gränsen mellan subjekt-

objekt blir förhandlingsbar. På detta sätt kan maktrelationen och gränsdragning 

mellan det mänskliga och icke-mänskliga omförhandlas. I experimenten är en 

ständigt i behov av att ifrågasätta sin egen förvirring och samtidigt acceptera den. 

Att utforska havet genom ett posthumanistiskt förhållningssätt skulle enligt 

Meaneys reflektioner inte ge oss en tydlig lösning på något problem utan snarare bli 

en tillgång och en styrka som hjälper oss att omförhandla vår position som designer 

och placera oss i en väv av materiell-diskursiva möjligheter inom fenomenet, en 

attitydförändring till materialet som designas med. En process där saker tillåts hända, 

smälta samman och organisera sig, göra sig begripliga och skapa mening innan 

våra önskningar om slutmålet släpps in. Meaney tar begreppet ”form finding” från 

arkitekturen för att beskriva dessa posthumanistiska och performativa experimentella 

metoder som också är synonyma till leken. (Meaney, s 6-9, 2013)

Havet blir en lekplats där vårt metodologiska/diffraktiva förhållningssätt placerar 

oss i och tillsammans med. Serendipitet, som brukar beskrivas som en möjlighet av 

slump, chans eller insikt finns med som en tanke om hur vi genom leken kan utveckla 

en känslighet i konversationen med havet och en möjlighet att inleda oväntade 

samtal. Kanske kan vi tolka Louis Pasteur som att leken är en förberedelse till en 

djupare konversation och att slumpen är de berättelser som aktualiseras bland de 

aktörer som samverkar? 
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Metoder

Undersökningen baseras på ett inifrånperspektiv, att skapa, handla, designa 

tillsammans med och att se vad som händer i och med detta. Vad som händer när vi 

analyserar processen genom agentiell realism. För att kunna se dessa kopplingar och 

aktörers olika riktningar och flödet av agens behöver vi förändra vårt sätt att se.  

Reflektion och reflexivitet är fast i att försöka återspegla en korrekt bild av 

verkligheten. Detta skapar frågor om kopia och original, forskaren sägs kunna återge 

en korrekt och objektiv bild av verkligheten genom att spegla världen utifrån. Detta 

utifrånperspektiv bär på en rad olika dikotomier, gränsen mellan subjekt och objekt 

antas vara förutbestämd snarare än i förhandling, ord ses som det som speglar tingen, 

alltså att kultur speglar naturen istället för att vara i ständig intra-aktion. Att veta och 

skapa kunskap är här att observera utifrån och hålla världen på avstånd. Idén är att vi 

lättare har tillgång till världen genom representationerna av den än världen i sig och 

att det som representeras inte påverkas av representationerna. (Barad, 2007, s. 87-90)

Diffraktion
Med agentiell realism som bakgrund ser vi hur dessa metoder inte är lämpliga för 

att kunna se de relationer som upprättas, om gränser förstås förutbestämda är det 

svårt att se hur de produceras i en iterativ process. Barad föreslår därför diffraktion 

som förhållningssätt och metod. (Barad, 2007, 71-72) Diffraktion handlar om att se 

skillnader och olikheter, inte var och när de uppstår utan vilka effekter de får, om de 

spelar roll, för vem och hur de spelar roll. Forskningen ses här som intra-aktioner i och 

som en del av världen. Tänkande, vetande, mätande och observerande är materiella 

praktiker och det som undersöks är vad vi lär oss av dessa praktiker. (Barad, 2007, s. 

90) I vårt fall handlar det alltså om vad vi lär oss av att observera havet, vad vi lär oss 

om oss själva genom havet och vad vi lär oss om världen genom havet. Frågan “vad 

händer om..?” är som en följeslagare i metoden. Diffraktion placerar oss i världen och 

den kunskap vi producerar är inte bara fakta utan verkligheter eller världar, skapade 

genom att vi är engagerade i den specifika materiella form vi ger den. Insikter och 

berättelser läses genom varandra och sprids i ett diffraktionsmönster av skillnader, 
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istället för att reflektera likheter i varandra. Diffraktion lyfter fram vår medverkan 

och ansvar för de materialiseringar och förändringar vi är en del av. (ibid. s. 90-92)

Diffraktion beskriver hur vågor beter sig vid mötet med ett hinder, vardagen 

bär på en rad olika exempel. Det regnbågsmönster som uppstår på en CD-skiva 

är ett resultat av hur ljuset bryts upp i olika färger där skivans yta fungerar som 

ett diffraktionsgitter för det till synes vita ljuset. Detsamma gäller när två stenar 

släpps simultant i vatten. Effekten av detta blir att nya vågor skapas och överlappar 

varandra. Vad diffraktion också gör synligt är hur världen inte är svart eller vit, det 

vita finns i det svarta och det svarta finns i det vita. Detta gör sig synligt när en 

kula belyses, istället för att skuggan är helt svart ses ett vitt fält i mitten av skuggan. 

(se fig. 1) Detta är ett resultat av hur ljusvågor bryts och böjs runt kulan och möts när 

de båda är i fas och då förstärker varandra. (Barad, 2007, s. 80) 

Ljus kan beskrivas som vitt, men när vi bryter det genom ett prisma ser vi hur det 

är ett trassel av hela regnbågens färger, där varje färg kan vara en berättelse om ljuset. 

Ljuset och världens komplexitet kan därför lättare förstås. Detta överfört till vår egen 

process leder till att vi själva är en del i en diffraktionsapparat. En apparat där vi är 

den barriär eller prisma som havet bryts genom och producerar flera sammanflätade 

berättelser. Förhållandet kan också bli det motsatta, att havet är det prisma där vi 

bryts upp i flera berättelser. I båda fallen är det dock viktigt att påpeka att vi inte 

bara får ökad förståelse för det som bryts eller förs genom prismat, vi får också ökad 

förståelse för prismat i sig, hur det bryter och varför. 

Designsituationen sker tillsammans med havet, alltså genom intra-aktioner inom 

fig 1 (t. v.)  
Poisson spot,  
C. C. Jones, u. å. 

fig 2 (t. h.)  
Interference Pattern, 
Berenice Abbott, 1958. 
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ett fenomen. Effekterna av vårt handlade tillsammans med aktörer inom detta 

fenomen bryts och sprids genom varandra. Beroende av vilket perspektiv vi väljer att 

ta skapar olika diffraktionsmönster som kan hjälpa oss att öka vår förståelse för den 

verklighetsskapande praktik medieteknik utgör. 

Diffraktion ger oss både verktyg att tänka annorlunda kring empiri och berättelser 

men också verktyg för att förstå och förändra gestaltningsprocessen. Istället för att 

se hur världen representeras i vår gestaltning ser vi på vad denna process producerar, 

vilka världar uppstår? Vilka gränser dras? Vilka relationer upprättas?

För att analysera hur olika aktörer intra-agerar i designsituationen måste vi placera 

oss som en del i en diffraktionsapparat som är uppmärksam på detaljer och skillnader 

som påverkar diffraktionsmönstret. Vi måste vara känsliga för vad som sker inom 

processen där varje intra-aktion förändrar diffraktionsmönstret. Genom lek och 

experiment som förhållningssätt kan vi hela tiden stämma våra instrument och vara 

öppna för en dialog med medskapande aktörer.(Meaney, 2013) 

Fenomen är iterativa processer där gränser ständigt omförhandlas. För att kunna 

studera vad som händer i intra-aktioner inom fenomenet måste vi därför frysa och 

skära ut en bit av den processen och göra ett agentiellt snitt. Gränserna för detta 

skeende/snitt är dock inte statiska och berättar bara vad som händer just nu, i den 

rum-tid vi är situerade, med våra specifika erfarenheter (Barad, Sjömilla s18) 

I vår undersökning kan vi läsa agentiella snitt i form av till exempel observationer 

av havet, experiment och foton genom våra designmetoder, tekniska verktyg,våra 

egna erfarenheter och handlingar. Det blir vågrörelser som diffrakteras genom det 

prisma vi sätter upp. På detta sättet kan vi diskutera och synliggöra dess påverkan på 

diffraktionsmönstret samt vilka märken på kroppar vi lämnar

Experiment och lek som metod och förhållningssätt
Vår process behöver ett förhållningssätt och metod som kan vara ständigt öppen för 

förändring och som kan ta till vara på den ständigt närvarande frågan “vad händer 

om…?”. Vi ser leken som en sådan metod och förhållningssätt, lekfulla experiment 

där leken i sig är målet. Leken blir ett sätt att möta havet på ett öppet sätt, i takt med 
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att vi lär känna havet och de andra aktörer som är med i leken kan våra lekar blir 

allt med avancerade. På detta sätt ser vi på leken som ett sätt att ständigt finjustera 

våra instrument. Dessa möten och lekar består dels av att systematiskt observera 

och anteckna associationer och idéer vi får vid och i havet men också att rent fysiskt 

intra-agera med havet, i likhet med hur Meaney (2013) tar med sig olika material att 

samtala med vattnet med som hjälper till att utveckla leken och samtalet. 

17th June 2012 

Standing on the edge of a swimming pool, I take two of those long, thin, foam, 

spaghetti-like things, and start to bounce them up and down on the surface of the 

water. I mull over the substance before me in my mind. The water resists the long 

foam floats, and I feel this resistance transfer through the foam up to my arms. I 

start to imagine they are extensions of my arms. After five minutes or so I begin to 

get a sense of water as a completely different substance, and begin to feel myself as a 

different body – more like a skater fly on a pond. Water is no longer something that 

I could fall through, but a viscous dense form that I cannot penetrate – a mass, a 

silvery transparent solid. I realise it is both of these things, all the time. When fluid 

to the human it is solid to the pond skater. What is it to the hollow-boned bird or 

a type of fungi? I start to understand that water has a colourful life beyond what it 

reveals to me as a human. (Meaney 2013, s 3). 

Precis som Meaney vill vi utnyttja lekens förmåga att öppna upp nya tankemönster, 

att prova sig fram och experimentera blir ett genomgående förhållningssätt i alla delar 

av undersökningen. Att systematisk söka ett tillstånd av lekfullhet i designprocessen 

ger oss större möjlighet att utmana de gränsdragningar vi tidigare satt upp mellan 

designern och havet. Att förhålla oss på detta sätt ser vi som att vara uppmärksam på 

hur våra instrument är konstruerade och kan därmed finjustera dem. 

De olika tekniker vi kommer använda för att vidareutveckla våra idéer ingår som 

aktörer i leken, precis som Normark, M., Rossitto, C., & Tholander, J. (2012) visar på 

hur skissande på papper och i lera driver processen framåt. Utvecklandet av idéer är 

på detta sätt en materiell praktik där tankar ger avtryck och nya tankar föds genom 

dessa avtryck. På samma sätt kommer vi att använda oss av tankekartor, dels för att 

fler tankar ska bli möjliga men också för att fånga upp de tankar som blinkar förbi 

i våra synapser. En tankekarta blir en väv av idéer, tankar och sammankopplingar 

där varje ord och mening blir en aktör. I dessa vävar och förbindelser hittar vi sedan 
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kluster vi vill testa i ett annat material för att vidare utveckla idéer och tankar. Detta 

kan röra sig om nya möten vi vill upprätta, exempelvis vad som händer om vi för in 

fotografier på havet in i Photoshop och förvränger bilder genom effekter upprepade 

gånger. (se fig. 3 & 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa experiment och möten överraskar och ger upphov till idéer och tankar om 

havet. Att låta två material mötas som havsvatten och agar (vegetabiliskt geléämne 

av alger) är ytterligare ett exempel hur en förändring av materialet kan ge upphov till 

överaskande upptäckter. I experimentet nedan har vi genom att blanda havsvatten 

med agar förändrat den materiell-diskursiva loopen genom att havsytan nu kan ligga 

still på våra bord.  En normerande överenskommelse för hur vi intra-agerar och blir 

meningsfulla för varandra bryts. 

Hemma igen kokade jag upp gelépulvret med vattnet. Det ska vispas under 

uppkokning, det är en märklig känsla att vispa i något som ser, luktar och känns 

som vatten (och är vatten) långsamt stelnar och tjocknar, vispen går trögare. 

Tänker på hur Meaney pratar om hur den materiell-diskursiva loopen bryts, helt 

plötsligt är vatten inte fritt flytande för mig utan något tjockt och trögt, som 

yoghurt. När det sedan får stelna i en burk blir det ännu stelare och blir fast vatten. 

Men inte som is utan som gelé. Men fortfarande hav. Tidigare har jag observerat 

havsytan och tyckt att den vid tillfällen sett ut som tillknycklad aluminiumfolie, 

inspirerad av detta lade jag folie i botten på burken innan jag hällde på gelé-havs-

massan, resultatet blir att loopen bryts än mer. Helt plötsligt kan jag hålla i en 

fyrkantig bit av havsytan. Den kan ligga på mitt bord, jag kan skära den i bitar. 

Den fyller inte längre igen hålen jag gör. I någon mån har denna process givit 

mig mer kontroll över vattenmassan. Men denna kontroll är bara temporär, flyktig. 

- Antons anteckningar från experimentet 29/4 

fig. 3 (t. v.) Fotografi av våg, oredigerad.  
fig. 4 (t. h.) Samma bild med effekten “wind”  
applicerad 10 gånger. Bild av Anton Krohn 
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Övriga metoder vi kommer att använda är fotodokumentation där vi dokumenterar 

vad vi gör i våra experiment men också vad vi ser under våra möten och promenader 

vid havet. Dessa foton och anteckningar kommer sedan att användas för att se på vår 

process men också användas i andra experiment som i Photoshop exemplet ovan. 

fig. 5 (övre) Havsgelé.  
fig. 6 (nedre) Framställning av havsgelé.   
Foto: Daniel Petersson 



25 av 58

Resultat 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur en posthumanistisk och 

performativ syn kan ge en förståelse av hur designern, materialet och övriga deltagare 

materialiseras i designprocessen. Som följeslagare i undersökningen har vi valt 

fenomenet havet och ibland specifikt Östersjön. Vi har använt oss av Karen Barads 

feministiska filosofi agentiell realism och diffraktion som metod för att genom ett 

inifrånperspektiv undersöka hur vi som designers blir meningsfulla och materialiseras 

tillsammans med havet och andra aktörer genom materiell-diskursiva praktiker.

Det som vanligtvis brukar benämnas mottagare eller användare görs här till deltagare 

i den apparat som producerar fenomenet. Tankar och associationer materialiseras i 

designobjektet. Beroende på hur apparaten ställs in, eller vilka faktorer som påverkar 

instrumenten ändras diffraktionsmönstret och lämnar märken på de kroppar som 

produceras och deltar. Detta gör att vi måste ta hänsyn till och ta ansvar för hur 

budskap och berättelser framställs, vilka snitt vi gör och vad vi exkluderar, alltså vilka 

eller vilkas berättelser som inte berättas, och inte minst av vem.

Vi testar vad som ”händer om”, genom ett lekfullt tillvägagångssätt där vi utsätter 

oss själva för en osäkerhet som för oss in i konversationen. På detta sätt kan vi vara 

del sammanhanget och tillåta den materiell-diskursiva loopen att omförhandlas. Att 

designa med havet innebär att vara där med hela sin kropp, att situera sig själv i det 

materiell-diskursiva trasslet. Resultatet av vårt arbete är gestaltningar av möten med 

havet, där vi genom lek och experiment har undersökt hur en icke-mänsklig aktör 

som havet har spelat en roll som medskapare och materialiserats tillsammans med 

oss som designers. 

Nedanstående experiment har på olika sätt varit utmärkande i vår undersökning 

och är därför utvalda till diskussion. Lekarna är utförda helt eller delvis på olika håll. 

Utkanten och Oceanograf är utförda av Anton. Ljuskartor/Gränser och Vågtecknare av 

Daniel. Havsgelé är utförda både tillsammans och på skilda håll.

Experimenten fungerar som situerade exempel på hur subjekt och objekt uppförs 

och görs begripbara genom intra-aktioner inom fenomen, men också hur dessa  

intra-aktioner aktualiserar berättelser. 
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Utkanten
För att söka efter nya möten med havet har stor del av undersökningen skett just vid 

havet och till stor del tillsammans med en analog kamera som följeslagare. I denna 

materiell-diskursiva praktik uppstår jag som fotograf, men också som en visuell tolkare 

av havet, vilket sammankopplar mig med stora delar av konsthistoriens havsmålare 

såväl som med solnedgångsbilder i sociala medier. Den analoga kameran gör att jag 

är begränsad, eller befriad från att direkt kunna se bilden, ljusmätaren i kameran och 

mina tidigare erfarenheter av fotografi får fungera som substitut från skärmen. Att 

inte direkt kunna se de bilder som tas befriar mig från produktionen av bilder. Istället 

kan min blick hela tiden vara riktad genom kameran mot havet. Kameran och jag 

sammanflätas till ett subjekt där vi båda kan vara där i leken och mötet med havet. 

Bilderna framkallas, Östersjön blir till silverklumpar, de läggs i en scanner och 

Östersjön i silverklumpar blir Östersjön i pixlar. Photoshop bjuds in som medskapare 

i att välja ut och redigera bilderna.

Har framkallat bilderna från Aspö, scannat in dem och kollat igenom dem snabbt. 

Nu några dagar senare sitter jag igen och letar och prov-redigerar. När jag sitter 

där med bilder jag inte tror på och förbannar mig själv för att fota i motljus osv så 

zoomar jag ibland in, och där fann jag det. Jag fann det jag missade att havet gjorde 

när jag fotade, medan jag fokuserade på att fånga vågor så gjorde den mönster i 

utkanten av bilderna. -Anton anteckningar, Aspö 11/3

De märken som leken lämnat efter sig blir aktörer i nästa lek med Photoshop och 

jag. Fotot som märken av en apparat bjuder in till lek, genom att dra och justera 

kanaler, kontraster och så vidare tar bilden olika skepnad, genom Photoshop och 

fig. 7 - 8 Bilder från Utkanten.  Bilder: Anton Krohn 



27 av 58

intra-aktionen mellan tröskelvärden, kontrast och kurvor gör sig bilden förstådd på 

olika sätt. Jag försöker samtala med bilden genom dessa verktyg och söker olika 

meningsgöranden, världar och berättelser bland de svarta och vita pixlarna. Men 

samtalet, förhandlingen tar mig inte djupare in i världar, bilden stänger ute mig 

från intressanta berättelser jag söker. Detta får mig att gå närmre, jag zoomar och 

ser berättelser och bilder jag inte skapat, det är världar som kameran och havet har 

fångat. Berättelser som inte framträdde i bildens helhet. Att zooma in och skära 

ut en mindre del av bilden för mig närmare havet. Istället för vågor som slår mot 

land visas nu glasskulpturer och galaxer av bubblor och skum, i de olika snitten (in- 

eller utzoomat) uppstod olika mening. Berättelser som exkluderades i det ena snittet 

inkluderades i det andra. Denna process av hur berättelser exkluderas och inkluderas 

genom olika snitt är något som Daniel också genomgår i experimentet nedan. 

Experimentet med Ljuskartor har uppstått ur en komplex relation mellan mig, 

kameran, ljusfenomen under vattenytan och associationer med kartor och gränser. 

Photoshop bjuds också in som medskapare och blir ett diffraktionsmönster där 

olika berättelser interfererar. I experimentet finns också fotograferandet med som 

deltagare där jag och kameran materialiseras som subjekt som intra-agerar med den 

fig. 9 Ljusfenomen. fig. 10 “Ljuskartor” skapade tillsammans med photoshop. 
Bilder: Daniel Petersson 

Ljuskartor/Gränser
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apparat som utgör mitt specifika experiment. Ett snitt utförs inom apparaten som 

är fototillfället, ett fotografi som avgränsar vad som materialiseras i konversationen. 

Jag provar att dra i de olika reglagen som styr hur bilden framträder för mig, 

kontrasterna, mängden vitt och svart, högdagrar och skuggor. Genom att separera 

ljuset från vattnet i fotografiet och presentera dessa som kartor inleder jag en 

konversation med havet som handlar om gränser, där utgångspunkten är att gränser 

ständigt omförhandlas. Hur ser de gränser ut som uppförs inom skärgården?

Materialet jag använder, kamera, datorns musplatta, mjukvara, tankar och idéer 

blir performativa och agentiella medskapare i tillblivelsen av det fenomen som 

produceras på min skärm. Samspelet blir en pågående förhandling i designprocessen 

som möjliggör lekfullhet och intuition.

Det växer fram ett kartliknande mönster. Havets egna kartor som ständigt ritas om. 

Jag tittar på en annan bild med liknande ljusfenomen men mönstret ser annorlunda 

ut, det formar sig som stängselnät och jag tänker direkt på hur stängsel avgränsar, 

exkluderar, på samma sätt som kartor uppför gränser mellan land och hav och mellan 

länder. Dessa konstruerade gränser och dikotomier för mig också till hur klass och 

kön också materialiseras och får mening tillsammans med mig och ljuskartorna. 

Blekinge skärgård har länge varit militärt skyddsområde som stängt ute alla utan 

svenskt medborgarskap från öar. Finns dessa gränser på något sätt kvar? Är klass 

och kön också gränser som finns osynliga i vår skärgård? Båtkulturen? Båtar som 

kräver både ekonomiskt välstånd och ledig tid dominerar skärgården i semestertider. 

- Daniels anteckningar

Eftersom jag är uppväxt i nära anknytning till skärgården och den kultur som ofta 

utspelar sig kring den, bär jag på erfarenheter som samspelar inom apparaten, där 

apparatens kontur inte går kring experimentet jag utför. Min egen position och 

situering i detta möte blir viktiga för hur berättelser aktualiseras i samspel med 

gränsdragningar och normerande överenskommelser. 

Havsgelé
I sökandet efter andra möten med Östersjön möttes Meaneys (2013) upplevelser av 

hur den materiell-diskursiva loopen förändrades med vårt intresse för mat och främst 

Daniels tidigare yrkesliv som kock. Idén om att göra gelé av Östersjön uppstod. 

Meaneys lekar där hon genom att upprätta möten mellan olika material och vatten 
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upplevde materialiteten på ett helt nytt sätt inspirerade oss till att göra detsamma. 

(Meaney, s. 3). Vilka berättelser gör sig synliga om vi förändrar Östersjöns tillstånd? 

Våra kostvanor blev aktörer i processen då gelémedlet Agar (baserat på alger) 

inte gick att finna och vi fick leta efter andra ämnen. Apparaten fick justeras efter 

andra gelémedel, konsekvensen blev att köttindustrin som fenomen aktualiserades. 

Utifrån kostvanor valde Daniel gelatin vilket synliggör kopplingen mellan Östersjön, 

köttindustrin och övergödning. Anton som vegetarian valde fruktpektin i ett 

avståndstagande mot köttnormen. Apparaten går alltså utanför köket till att intra-

agera med kostvanor, etiska ställningstaganden och industrier. Vi utförde leken på 

varsitt håll, vilket också påverkade processen.

Redan i situationen när vatten hämtades ur Östersjön förändrades det materiell-

diskursiva fenomenet. Med kunskapen om Östersjöns tillstånd som övergödd och 

skadad av miljögifter såg vi det grumliga vattnet vid stranden som motbjudande. 

När detta sedan intra-agerade med andra fenomen omformulerades berättelsen. 

Det kristallklara vattnet som hälldes upp i köket vävdes samman med våra livslånga 

erfarenheter av den sensoriska upplevelsen av kallt, klart vatten och i denna 

förhandling förändrades hur vi blev meningsfulla för varandra. 

Efter en stund öppnar jag kylen och skakar varsamt på behållarna, det har stelnat. 

Jag känner försiktigt på den geléaktiga ytan, den är ömtålig och jag lägger försiktigt 

upp den på en skärbräda för att kunna skära ut den perfekta biten av min skapelse. 

Dallrande som en aladåb ligger där en bit av havet på min skärbräda. Det slår mig 

hur väl den finner sig i sitt nya tillstånd. Dess flyktiga natur tycks ha fått ro. I alla 

fall saktat ner processen radikalt. Isen hade velat smälta, den flytande formen hade 

rymt direkt i alla sprickor och vrår den kunnat hitta och sen avdunstat och letat sig 

tillbaka ut till havs. Nu, lugn. - Daniels anteckningar

Apparaten blir här känslig för vår situerade upplevelse, vad gelén tillsammans med 

havsvatten, värme och kyla möjliggör. I dessa relationer återskapas och bryts normer 

som materialiseras i gelén.  Tillknycklad aluminiumfolie samarbetar med våra erfaren- 

heter i att återskapa en normativ uppfattning av hur vattenyta ser ut, medan pektin/

gelatin bryter normen genom att förändra havets tillstånd till fast, i form av gelé. 

Havet blir i likhet med leran i mötet med designstudenterna delaktig i en 

konversation där materiell-diskursen omförhandlas i samspel med designern och de 
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tankar och erfarenheter som intra-agerar inom apparaten (Normark, M. Rossitto, C., 

& Tholander, J. 2012). Introducerandet av gelé som materialitet i designprocessen 

gjorde att nya möjligheter uppstod. De tidigare kunskaper och tankar vi bar på 

samspelade och aktualiserades i denna “bit av havet” där nya möjligheter att ingripa 

blev möjliga. I likhet med hur leran driver fram designprocessen och briefen sätter 

gränser drev gelén processen framåt samtidigt som snitt utfördes av den empiri 

vi hade tagit till oss. Vår situering i olika miljöer och olika erfarenheter gjorde att 

materialiteten blev meningsfull på olika sätt. 

Efter att ha gjort detta första experiment gjorde jag också en variant med 

botten. Jag såg framför mig att om det första experimentet blev ett horisontellt 

snitt av ytan ville jag nu ha ett vertikalt snitt med botten, djup och yta. Tyvärr 

fastnade klumpen i burken, så jag fick med hjälp av lite tålamod och ståltråd 

försöka lirka ur den. Eftersom det var sent och jag hade jobbat hela dagen var 

jag lite irriterad. Klumpen blev ful, den fina jämna ytan som uppstod tidigare 

var nu trasig och repad. Lite sur och uppgiven började jag skiva upp den för att 

slänga den, men i detta uppstod nya idéer. Skivandet blev ett uppdelande i ytor! 

Kopplingen till Barads ord ”a cutting-together-apart” kopplades samman med 

vad jag just nu gjorde. Jag formade bitarna till jämna fyrkanter och radade upp i 

botten, djup, yta. Där låg de som små kristaller, som en oceanografisk utställning.  

- Antons anteckningar 

I den materiell-diskursiva praktiken “skivande” uppstod ny mening där misslyckande 

och irritation istället blev en sammanflätning med Barads begreppsvärld och 

erfarenheter från utställningar. 

Jag passade på att göra det första experimentet en gång till när jag hade tillgång 

till agar. En spontan idé dök då upp, varför inte använda den som en vas? Till en 

grav? Att kunna ta med en bit av havet till sjömannen som inte fick begravas till 

havs? Dessutom är den miljövänlig och försvinner av sig själv. Hur lång tid håller 

en gjutning? Det återstår att se. - Daniels anteckningar 

I ytterligare experiment och observation av havsgelén uppstår nya möjligheter 

tillsammans med att havets materiella-diskurs har förändrats, ett flöde som plötsligt 

stannat intra-agerar med miljö och hållbarhet och havet som begravningsplats. 

Miljö och hållbarhetsfrågor uppstod också i intra-aktionen Anton och gelén. Nya 

forskningsrön som pekar på att havets försurning påverkar den sensoriska upplevelsen 

av räkor aktualiserade både frågor om miljö och havet som resurs och matindustri. 
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Men fler idéer föddes också, jag skulle vilja göra gelé-godis av havsvatten. Även 

denna idé uppkom i bilen med Daniel, när han berättade att forskare har förutspått 

att räkor kommer att börja smaka mer och mer illa i takt med att de tar åt sig 

av havets föroreningar. Så förutom att bara se vad som händer vill jag också göra 

gelégodis av hav. Jag tänker att detta kan ge upphov till jättemycket kopplingar, för 

mig främst till miljöfrågor. Vad blir den kroppsliga upplevelsen av att äta gelé-hav? 

Hur kan detta påverka hur vi ser på den påfrestning havet utsätts för? Det kan också 

bli en koppling till ett fenomen som uppmärksammat på sistone, där företrädare 

för olika industrier, bland annat oljebolag, blivit uppmanade att dricka vattnet efter 

att de hävdat att de föroreningar de orsakat är helt och hållet ofarliga. - Antons 

anteckningar 

Frågor om havets tillstånd återkom i intra-aktion med andra apparater. Microplaster 

som mätts upp i havsvatten flödar genom hela ekosystemet. Personliga observationer 

och anteckningar från tidigare experiment driver tankarna framåt och nya berättelser 

synliggörs när mening omförhandlas mellan deltagarna i konversationen. 

Jag går längs med vattnet bland frigolitbitar, plastpåsar och gröna och blå 

hagelhylsor. En söndervittrad plastpåse faller nästan isär i flingor när jag trampar 

på den. -Daniels observationer, Hasslö 5/3 -15

fig. 11 Geléskulptur av hittade objekt och agar.  
Bild: Daniel Petersson 
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En annan tillblivelse 
Den antropocentriska gestaltaren lever kvar som en stark aktör i fotograferandet. 

Kameran och fotograferande som materiell-diskursiv praktik återskapar normer. 

Fotograferande är på detta sätt en kroppsproducerande apparat som drar gränser och 

där vi uppstår som fotografer, härskare över tekniken och situationen. I våra försök 

att bryta denna norm, den materiell-diskursiva loopen, och nå ett tillblivande där 

vi inte blir till som härskare stöter vi på motstånd från apparaten. Vi får hela tiden 

kämpa för att hitta ett nytt tillblivande tillsammans med kameran och havet. 

Nedanstående experiment är ett sätt att nå ett annat slags tillblivande, men utan 

fotograferandet som apparat. Istället samarbetar vi med andra materialiteter för att 

bli till som deltagare i ett kollektiv av gestaltare snarare än härskare över tekniker. 

Vågtecknare

Jag följer vågen med kamerans lins, hela kroppen påverkas i vinden, det blöta 

stenarna och gummimaterialet under min skor gör det hela till en övning 

i balans. Jag väntar med fingret på avtryckaren på det rätta tillfället, på att 

vågen ska samarbeta, men det känns som den genast duckar när det närmar 

sig. Jag följer vågen, vågen följer mig. Vi samtalar. Jag, Kameran och vågen.  

-Daniels observationer från Aspan 19 feb 2015

Havet och vågor har fångat oss och gestaltats under historien både inom litteraturen 

och genom måleri och fotografi. Det är ofta det första vi fångas av när vi blickar ut 

över havet och språkets har en makt att skriva in mening i havet som känslosamt, 

vackert, lugnt, kaotiskt eller skrämmande. 

Jag ville bjuda in havet som en tydlig deltagare i experimentet. ”Vågtecknare” är 

tänkt som en vattentät trälåda som jag sjösätter och låter en kula med bläck rulla över 

ett papper med hjälp av vågornas rörelser. Experimentet blir ett alternativt sätt att 

teckna ett snitt av havet. 

Experimentet utspelade sig på, en specifik tid och plats, med specifika 

meteorologiska förutsättningar. Mitt eget deltagande i experimentet möjliggör en 

konversation med materialiteter inom experimentet. Genom min konstruktion, mitt 

val av färg och papper i relation och med en ömsesidig påverkan tillsammans med 
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trälådan, bläckbollen och havets rörelser får vi tillsammans mening och materialiseras 

i experimentet och i de märken som lämnas på pappret och lådan. 

Jag testade min idé med en plastlåda och en boll indränkt i bläck och akvarellpapper. 

För att lådan inte skulle flyta iväg fäste jag ett snöre som jag kunde hålla, vilket 

visade sig stärka mitt inflytande över vad som hände i lådan. Jag fick styra lådan så 

den inte fastande in vid stenarna. När vågorna slog in lådan mot stenarna kommer 

också land att bli en medskapare. Vatten skvätte över lådans kanter och blandades 

med pappret och bläcket. Plastlådans tyngd spelade också in för hur bilden blev. - 

Daniels Anteckningar Gö den 26/04/15 2,6 m/s

Tillsammans med havet upprättas en materiell-diskursiv apparat som lämnar 

märken på ett papper. Vågorna och kulan kommer också att lämna avtryck på lådan, 

utanför pappret, ljudvågor som sprids i vattnet, i utkanten. Detta väcker frågor om 

vad gränserna går för vad vi producerar. 

fig. 12 Skiss av “Vågtecknaren”. fig. 13  Märken från experimentet. 
Bilder: Daniel Petersson 
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Oceanografen

Havet formar. Det formar oss och vi formar det. Havet formar landmassor genom 

att förändra kustlinjer, det skapar nya öar och bryter ner andra. Det ritar om våra 

kartor. Vi formar Östersjön både på kort och lång sikt, genom övergödning och de 

svallvågor våra farkoster gör. I konsten har det varit en plats för njutning, äventyr 

och skräck. Ett sommarställe med lekande barn, en arena för erövring, upptäckter 

och att testa sina gränser men också ett krigsfält och olycksplats, där människor 

dör och slukas av djupet. Men kan havet forma på fler sätt? Kan det rita? Kan 

vågorna använda det material vi brukar använda för att avbilda det?  Oceanografen 

är ett försök till detta, den bygger på konceptet harmonograf där flera pendlar styr 

en penna och en rityta. Men i det här fallet styrs pendeln av vågorna. Namnet 

“Oceanografen” är en lek med yrkestiteln. Ett yrke som går ut på att mäta och 

studera havet, men här mäter och studerar havet sig självt. Jag som designer är 

material i denna mätning. - Antons anteckningar 19/4 2015.

De tidigare materiell-diskursiva praktiker av samformande mellan mig, hav, 

kamera och pektin gav upphov till tankar och visioner om ytterligare möjligheter 

till tillblivelse. Den långa historien av avbildande av havet i kulturen, kulturens 

formande av havet och havets formande av kulturen pockade på uppmärksamhet,  

naturkulturen kallade. Inspirerad av “ritmaskiner” som harmonografer sökte jag ett 

liknande koncept där jag som designer bistod med material och konstruktion men 

inte tecknade. Experimentet började vi ritbordet där jag och Illustrator utforskade 

visionen om Oceanografen. I denna lek materialiserades jag som någon slags 

ingenjör, men en ingenjör utan kvalifikationer. Berättelser om science-fiction och 

konstruerandet av maskiner som eventuellt inte 

fungerar aktualiserades. Själva konstruerandet i 

sig var leken där en önskad framtid var en stor 

aktör.  I verktyget Illustrator uppstod en möjlig 

framtid, en önskad framtid sammanvävdes med 

nutiden när jag föreställde mig hur Oceanografen 

skulle röra sig, påverkas av vattnet och till och 

med hörde pennans ljud mot pappret. Det jag 

försöker uppnå med Oceanografen är en maskin 

där Östersjön själv håller i pennan och ritar sig 

själv. Jag finns där som konstruktör och sätter fig. 14  Skiss av Oceanografen. Leden tillåter 
rörelser framåt, bakåt och i sidled. 
Bild: Anton Krohn 
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gränserna att havet bara kan rita i sidled och framåt och bakåt. I situationen blir jag 

då en slags lekledare, jag sätter vissa gränser och uppmuntrar sedan Östersjön och 

Oceanografen till lek. Havet gör sig här begriplig som ritare, den som för pennan 

över pappret och lämnar avtryck.  

Vågtecknaren och Oceanografen är båda verk som formar och fångar upp inte 

bara vågornas rörelse utan också märken av interferensen som uppstår när de olika 

aktörerna samformar och samspelar. 

Samformandet i den komplexa naturkulturen havet syns bland annat i 

marinbiologers, fartygs och kartografers praktiker där sjökort ritas, vattenytan skärs 

upp i svallvågor och materialiseras i miljöhot som förändrar vår kosthållning. I 

ovanstående experiment är detta samformande närvarande men gör sig begripligt 

genom abstrakta mönster och fläckar, frågan är om dessa inte också är sjökort?

Diskussion 

I nedanstående del låter vi våra experiment och lekar läsas genom tidigare forskning 

av Juelskjær, Normark, Rossitto och Tholander, Meaney och Barad. Där vi sett 

att Juelskjærs utgångspunkt är etiska frågor kring vilka kroppar som produceras i 

designprocessen. Normark, Rossitto, Tholander å andra sidan, har sin utgångspunkt 

i det kreativa mötet med materialiteten och ger en fördjupad förståelse för 

konversationen mellan designer och material. Meaney får här ses som en blandning 

mellan de båda där hon anger detta förhållningssätt som etik i handling samtidigt 

som fokus ligger materialiserandet av designern i mötet med materialiteten. Vi ser 

dessa artiklar som olika implementeringar och läsningar av Barads teorier, eller 

snarare praktikteorier som diffrakteras genom våra experiment. 

De experiment och lekar vi utför ser vi som olika vägar till tillblivelse, olika sätt att 

samformas och materialiseras. Att uppleva materialiseringen och meningsgörandet 

av våra egna och andras kroppar leder till en annan förståelse för vad våra praktiker 

som designers/gestaltare/medieproducenter innebär. Vi har dansat en ringdans med 

teknologier, naturkulturen havet och texter, en dans där vi har gjort oss begripbara 

och meningsfulla för varandra på olika sätt. 
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Meaning is not a property of individual words or groups of words but an 

ongoing performance of the world in its differential dance of intelligibility and 

unintelligibility. (Barad, 2007,  s 149)

Barads praktikteorier  har förändrat både vår förståelse av våra materiell-diskursiva 

praktiker men också handlingen i sig. Att situera sig i apparaten som producerar de 

kroppar vi själva innehar men också de som omger oss föder en medvetenhet och 

en öppenhet i processen. Vårt arbete handlar mycket om detta, hur vi kan förstå 

denna kroppsproducerande apparat och vilka märken som uppstår.  Malou Juelskjær 

ser designprocessen som ett ingripande i tillblivelsen, i hennes fall en skolmiljö i 

tillblivelse. I vårt fall är Östersjön i ständig tillblivelse och där ingriper vi med våra 

materiell-diskursiva praktiker. I detta ingripande sammanflätas det förflutna och 

möjliga framtider. Vi ingriper och tar initiativ till intra-aktioner, intra-aktioner 

som påverkar apparaten och skapar verkligheter och märken. För dessa kroppar och 

exkluderingar som uppstår har vi ett ansvar. Vi är inte ensamma om att upprätta 

dessa gränser men inte för den skull oskyldiga. Ingen intra-aktion är oskyldig.  Om 

vi förstår vår designprocess på detta sätt kan vi fråga oss vilka kroppar vi är med och 

skapar? Vilka verkligheter görs möjliga? ( Juelskjær, 2014)

I Ljuskartor/Gränser och Utkanten sammanvävs det förflutna och nutidens flöde av 

bilder på havet, bilder och berättelser som inte ger resonans eller bjuder in oss till en 

djupare konversation, en önskad framtid av andra bilder av havet aktualiseras, varför 

vi söker andra möjligheter. I konversation med Photoshop skapas andra verkligheter 

och kroppar. Kroppen Östersjön blir till stängsel och kartor genom att se det genom 

ett antal matematiska algoritmer, det blir till rymd, galaxer och glasskulpturer genom 

ett annat. Att gå i utkanten inkluderar och exkluderar, olika perspektiv och historier 

får mening genom att se hela eller en liten del av bilden. Mening finns på det här 

sättet inte inbyggt i havet utan uppstår genom intra-aktioner, vårt ingripande, 

konversation och lek tillsammans-med uppför stängsel-kroppar, kart-kroppar,  

rymd-kroppar i tillblivelse. 

I mötet med gelé skapas en verklighet där havet ligger på våra bord. Berättelser 

om havets närvaro vid våra matbord aktualiseras. Detta styr våra diskussioner kring 



37 av 58

de berättelser som uppstått kopplat till empiri om Östersjöns tillstånd och ansvar för 

framtiden. En apparat upprättas där våra materiell-diskursiva praktiker avgränsar 

vilka historier som möjliggörs och får mening, alltså vilka hav-kroppar som blir 

möjliga. Exempelvis tillåts “det försurade och förorenade havet” mening i formen av 

gelégodis, “det nedskräpade havet” materialiseras och uppstår i skulpturen av plast 

och gelé. Denna mening är inte statisk, meningen är situerad i våra lekar med havet. 

Men de verk vi tillsammans skapat kan ses som kroppsproducerande apparater, alltså 

att mening och materialiteten är sammanvävd och styr framtida tillblivelser, en 

temporär gräns för meningsgörande har uppförts. 

I gelébitar av vattenytan aktualiseras berättelser om det sköna i vattenytan och 

vad vi ser med blotta ögat, katastrofer, trafik och friluftsliv. Olika skikt bär på 

olika berättelser som är sammanflätade och blir här en skärm för Barads begrepp 

”a cutting-together-apart”, det exkluderade och det inkluderades sammanflätning;  

ytan finns i djupet; djupet finns i ytan. Historierna byggs in, eller byggs tillsammans-

med materialet, tillsammans med pektin, gelatin, glasburkar, visp och aluminiumfolie. 

På samma sätt skapas havskroppar i experimentet Vågtecknare och Oceanograf, 

berättelser om dåtidens avbildare av havet möter här framtida önskningar om 

havet som konstnär, detta möter också mänsklighetens relation till maskiner och 

konstruktioner. Vågtecknaren och Oceanografen förlänger havet genom att vara ett 

slags ritverktyg, det förlänger också oss, konstruktionerna är där som en ny del 

av konversationen. Det blir ett experiment där både tillvägagångssätt och resultat 

undersöks och utforskas. Fenomenet “formande” och hur Östersjön både formar och 

formas uppstod i oceanografen och vågtecknaren. Östersjön som skapare uppstod.

Juelskjær utgår ifrån en skolmiljö-i-tillblivelse, där mening och materialitet hela 

tiden uppstår och förändras. Östersjön är på samma sätt en Östersjö-i-tillblivelse, där 

vi ingripit i olika kroppars tillblivelse inom detta fenomen. Detta innebär också att 

dessa kroppar inte är statiska, den materialitet och mening som uppstått förändras 

med varje intra-aktion, gränserna kan komma att utmanas och flyttas, men vårt 

ingripande har lämnat spår på kroppar som är en aktör i framtida tillblivelser.
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Normark, Rossitto och Tholander (2012) argumenterar för att designprocessen ska 

förstås som en process som utförs tillsammans-med-designobjekt. I relation och dialog 

uppstår möjligheter och gränser för handlande. I Ljuskartor/Gränser och Utkanten 

kan detta förstås som de dialoger som upprättas inom fenomenet. Mättnaden på 

dåtidens avbildande av havet fungerar som en begränsare och utmanare i vilka bilder 

som görs meningsfulla som “bra bilder”. Photoshop möjliggör ett sökande i de bilder 

vi har, där vi kan hitta andra världar och möjligheter till konversation. Ett lekfullt 

samtal tar plats där idéer testas inte genom tal utan materiell-diskursiv praktik, till 

exempel genom att dra i reglage för att se vad svaret blir när kontrasten ökas. 

I experimenten med gelé tar en konversation mellan pektin, gelatin, havsvatten 

och diverse köksredskap plats. Östersjöns miljö, försurning och förorening fungerar 

som både gränssättare och tankekarta. De snitt vi gör och den konversation vi har 

med materialet präglas av kopplingar till rapporter och empiri om havsmiljön. 

Empirin förs in i samtalet och materialet formas därefter, det blir ett slags medlande 

och diskussion där vi gemensamt gestaltar dessa frågor. Även känslor spelar in när 

irritation gör att diskussionen blir hetsig och kniven dras. Dessa sinnesstämningar blir 

en aktiv deltagare i konversationen, konflikten leder till nya insikter och kopplingar 

till Barads onto-epistemologi. 

Vågtecknaren och Oceanografen liknar den process som interaktionsstudenterna 

genomgår. Briefen utgörs av en uppgift att söka ett nytt sätt att skapa tillsammans 

med havet, att se om havet kan rita.  Det skissande som studenterna gör på baksidan 

av briefen gör vi i Illustrator och där idéer, lösningar och kopplingar materialiseras 

i form av bezier-kurvor. De tvådimensionella bilder som skapas låter och rör på 

sig, i någon mån kan vi uppleva ljudet av pennan mot pappret, bollen som slår 

mot kanterna och rörelserna när vågorna och våra konstruktioner möts. Men våra 

ritverktyg är också briefer och begränsare i sig själva, de är konversationspartner med 

ett visst intresse. Deras olika egenskaper möjliggör olika intra-aktioner och samtal. 

Havets och vågornas rörelser, våra val av material, papper och färg deltar tillsammans 

med vår önskan att låta havet rita. Vad som möjliggörs begränsas i samspelet mellan 

deltagarna. När vågtecknaren släpps ner i vattnet blir den mänskliga kroppen en 
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deltagare på lika villkor som havets rörelser och bollen som rullar på pappret. En ny 

konversation inleds. 

Vägen in till ett posthumanistiskt och performativt förhållningssätt till design- 

processen fann vi i Lisa Meaneys artikel Towards Posthumanist Design: With Water 

(2013). I mötet med den artikeln upprättades det fenomen som har skapat detta 

kandidatarbete. Feministiska teknovetenskapliga teorier sammankopplades här med 

designprocessen och vatten. De öppna och lekfulla metoder vi använt oss av har 

också uppstått genom detta möte. 

Hon framhåller att en posthumanistisk syn på designprocessen inte leder till några 

lösningar på problem utan kan ses som en tillgång och styrka. En etik i handling där 

vi som designers positionerar oss i en konversation med materialiteten och där vår 

medverkan också medför ett ansvar för vad som materialiseras. 

Meaney gör synligt hur hon som designer är där med hela sin kropp, vilket medför 

att hennes förståelse präglas av de villkor hon lever under samt de apparater och 

fenomen som situationen utgörs av. (ibid, s. 3-4). Detta ger en förståelse inte bara för 

vilka  Östersjö-kroppar som skapas i de olika experiment och lekar vi utfört, utan också 

hur vi materialiseras och blir till som designers inom fenomenet. Ljuskartor/Gränser 

och Utkanter inleds med fotograferande, där vi i vår intra-aktion med kameran också 

får en position i en väv av fotografins historia och konsthistoriens många havsmålare. 

Denna sammankoppling med en apparat som kameran förändrar våra kroppar, vi 

ser inte längre bara med våra ögon utan också med kameran, samspelet med havet 

gör att vi krälar, hukar och böjer oss ner, vårt rörelsemönster förändras genom en 

materiell-diskursiv praktik. 

Genom ett lekfullt förhållningssätt i Havsgelé blir vi känsliga för hur materialet 

gör sig begripligt för oss på olika sätt. Vi väntar med spänning på hur det ska stelna, 

studerar bitarna varsamt, skär försiktigt i det nya tillståndet samtidigt som spontana 

idéer och tankar föds i intra-aktioner med miljö och hållbarhetsfrågor, dikotomier 

som yta/djup, en flödande kraft som plötsligt avstannat. Våra kroppsliga, sensoriska 

erfarenheter av hav och vatten aktualiseras när vi nu känner och förstår vattnet som 

gelé. 



40 av 58

Mötet mellan oss, kameran och havet blev ett alltför normaliserat fenomen 

som ledde oss in en alternativ materiell-diskursiv praktik  där Vågtecknaren och 

Oceanografen är två försök i att understryka att rollen som designer inte innebär 

att vi är den enda skaparen i designprocessen. Vi är där som en slags medlare eller 

lekledare, vi tillför material och sätter vissa gränser för hur leken går till. Men den 

bild som skapas är inte direkt skapad av oss utan ett resultat av en lek mellan vattnet 

och de två konstruktionerna.

Som medieproducenter deltar vi i berättelsen om världen. Vad experimenten 

gör synligt är hur vi inte är ensamma i detta berättande. Vi ser och berättar alltid 

tillsammans med olika materialiteter. Samspelet med dessa aktörer gör olika berättelser 

och världar möjliga - materiell-diskursiva apparater och praktiker upprättar gränser. 

I denna förståelse för vår praktik som bildskapare och berättare kan vi inte utropa oss 

till ensamma författare. Snarare är alla de materialiteter; texter, diffraktion, kameror, 

geléer och mjukvara, medförfattare. 

Förutom att vi inte längre kan ses som ensamma författare kan vi inte heller ses 

som oberoende betraktare av världen - vi ser världen tillsammans med dessa apparater. 

Precis som kameran och Photoshop på olika sätt avgränsar och öppnar upp vårt 

synfält blir texter och diffraktion som förhållningssätt en del av vårt syncenter. 

Detta författarkollektiv lämnar oss inte utan ansvar. Som deltagare i arrangemanget 

har vi ett ansvar för hur vi deltar och för vad de apparater vi är en del av producerar. 

Vilka märken på kroppar lämnar apparaterna? Vilka kroppar produceras? Vad blir 

exkluderat? 

Som deltagare ligger vårt ansvar i hur apparaten, som vi själva är en del av, ställs in. 

Detta innebär att vara medveten och ansvara för vad som blir meningsfullt i de vävar 

som utgör designprocessen.

There are no singular causes. And there are no individual agents of change. 

Responsibility is not ours alone. And yet our responsibility is greater than it would 

be if it were ours alone.  (Barad, 2007, s. 394)
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Slutord

Världen är i ständig tillblivelse, materiell-diskursiva fenomen och apparater bildar 

ett trassel där gränser omförhandlas, upprättas och rivs. Denna ständiga tillblivelse 

är inte beroende av någon mänsklig inverkan, men det är bara när vi ingriper i den 

pågående tillblivelsen som fenomen, apparater och intra-aktioner gör sig begripbara 

för oss. Designprocessen är ett sådant ingripande. 

Undersökningen har varit ett utforskande och sökande efter en annan förståelse 

för designprocessen, en där vi inte är härskare över situationen utan deltagare. Detta 

har medfört ett annat sätt att se på den kreativa processen där vi samarbetar med 

flera aktörer. En medvetenhet och känslighet inför dem kan vara en stor tillgång för 

oss som designers och gestaltare. Om vi är lyhörda för vad världen uttrycker kan den 

vara en fantastisk samtalspartner och medskapare.  Ett förhållningssätt där vi formar 

tillsammans-med världen gör det också synligt att vi formas, våra designer-kroppar 

produceras genom de apparater vi tillsammans upprättar inom fenomenet. 

Denna förståelse för designprocessen ger inte bara nya möjligheter att ingripa och 

samtala med världen. Den synliggör också det ansvar vi måste ta för vilka apparater vi 

är med i att skapa och vilka märken på kroppar detta får. Våra gestaltande produktioner 

är apparater i sig som möjliggör och sätter gränser för framtida förkroppsliganden, 

gränser som inte är statiska men som är där som aktörer. 

Denna text är en yta där våra möten med havet och Östersjön, våra samtal 

i projektrum, bilfärder och tågresor har samlats i stänk, pölar och sjöar. Dessa 

vattenansamlingar är mönster av våra respektive sammanhang och erfarenheter som 

strömmat genom barriärer av teorier och Östersjöar. Våra kroppar har sedimenterats 

ut i olika former genom processens ebb och flod, ibland fritt flytande med strömmen, 

ibland som tillfälliga öar. 

Detta kandidatarbete vävs i skrivandets stund ihop med framtida möjligheter 

för oss som medietekniker och verklighetsskapare att förhålla oss till. Framtiden är 

öppen. 
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Everything is open 
Leaking of life 

Everything is open 
Leaking of life

  
-Peeling off the layers,  

Wildbirds and Peacedrums (2010). 
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Bildkällor
Fig 1: Jones, C. C. (u. å.) Poisson spot. Hämtad 13 maj, 2015, från

http://minerva.union.edu/jonesc/Images/Scientific_Photos/Poisson%20spot%20

C_300px.jpg

Fig 2: Abott, B. (1958) Interference Pattern. (Hämtad 13 maj, 2015, från 

http://blogs-images.forbes.com/jonathonkeats/files/2012/10/abbott.interferance.

lo_.jpg

Fig 3 - 14: Författarnas bilder, upphovsman anges i bildtext. 
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Bilagor 

Kompletterande och relaterade bilder till 

de experiment och lekar som beskrivs i 

texten. Förhoppningsvis kan detta ge en 

ökad förståelse för processen. 



Photoshoplekar, bild 1: original, bild 2: wind, bild 3: median, bild 4: 
wind no 2, bild 5: wave, bild 6: gaussian.
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Vågtecknare

Vågtecknare

1. Illustration vågtecknare 1
2. Experiment vågtecknare
3. Illustration vågtecknare 2
4. Vågteckning 1
5. Vågteckning 2



Havsgelé

Havsgelé

1. Havsgelé/yta
2. Havsgelé snitt
3. Havsgelé/botten
4. Bild Sjömansgrav

5. Havsgelé



Intra-aktioner plast 

Intra-aktioner plast

1. Hittade objekt
2. Illustration microplaster/sopsortering
3. Illustration microplaster/fisk
4. Illustration maskin/val/microplaster

5. Geléskulptur



Mönster

Mönster

Lekar i photoshop


