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ABSTRAKT
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This case study examines the entanglement of matter and meaning. By both trying to 
understand and question the boundaries between "user" and "used" this work searches for 
ways to disclose and relate to the terms subject and object. The human is often granted the 
position that holds agency and potential while the thing often falls subject to the idea of a 
passive, neutral or fixed being. A static, fixed and ”Cartesian” divide is a common way to 
explain and make sense of the relationship between human and thing, but how a thing and the 
role of the user is defined can take more than one form. Is there a way to look at the 
relationship as a mutual process and what makes a thing a thing?

Together with a designer and four dancers I used the chair, because of it´s quality as a 
common object, with a familiar function, as means to make this abstract issue of matter and 
meaning more specific. The ethnographically inspired study uses the performative, the 
enactment of culture and meaning as a method to explore and renegotiate the relationship in 
question. Through the analysis this study hopes to exemplify enactment as a boundary making 
practice (that includes both social and material aspects) and to reason upon the issue of 
subject and object, not as fixed and static, but as a contingent and mutual process. The title of 
this work, ”boundaries do not sit still” is a quote from Karen Barad and in accordance with 
her theories this case study suggests that boundaries and meaning can shift and change. 

This entire work was presented at the exhibition that took place at Konstfack, 13-17 Januari 
2014, through the four chairs, a short film and a text. The film shows the dancers together 
with the chairs interpreting and enacting their relationship in different ways. Because this 
study engages in a attempt to understand and question theories and terms through practical, 
performance-based research, the text was an equally important part of the process. The 
visitors was therefore invited to sit on the chairs, to emphasis the issue of enactment, while 
looking at the film that besides the choreographed dance-routine included a short text about 
the case study´s overall intent.

Key words: Material culture, intra-action, enactment, post-humanism, design, pedagogy

Nyckelord: Materiell kultur, intraaktion, uppförande, posthumanism, design, pedagogik
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INLEDNING

1.1 INTRODUKTION

Den här undersökningen intresserar sig för uppdelningen mellan människa och ting. Rollerna 
användare och använt kan upplevas som på förhand givna och definitionen av begrepp som 
subjekt och objekt kan framstå som väldigt naturlig och självklar. Människan ställs ofta i 
centrum, ensam i rollen som den som skapar mening i en annars meningslös tillvaro.

När vi gör skillnad mellan ett subjekt, som något föränderligt och elastiskt, och ett objekt, 
som något passivt och fixerat uppstår en fördelning av egenskaper. Det kan leda till en 
hierarki mellan dem. Ett över- och underordnande, en gränsdragning som skiljer det aktiva 
från det passiva och det rörliga från det fasta. Tingen bara är, i väntan på att sättas i bruk.
Vi kan peka på föremålen, nämna dem vid namn och berätta hur de fungerar. Föremålen 
representerar på något vis vår invanda bild av dem. Det skulle, i motsats till detta 
förhållningssätt, kunna hävdas att människan i användningen av ett föremål själv förvandlas 
till ett objekt. Här kan tingen upplevas autonoma, något som talar till och är oberoende av 
människan. I båda fallen, vare sig vi sätter människa eller ting i första hand, resulterar mötet i 
ett över- och underordnande. Det ena blir en underordnad förlängning av det andra.

Examensarbetet ”Boundaries do not sit still” intresserar sig för flera möjliga sätt att läsa och 
förstå den här uppdelningen. I en verklighet där människan bär all potential framträder ting 
som något färdigformulerat och statiskt. Men kanske finns en ömsesidig växelverkan i ett 
möte, som vid sidan av det mänskliga också behandlar det tingliga. Och kan det vara så att 
gränsdragningen mellan subjekt och objekt inte är så enkel och fixerad som den först kan 
framstå?
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1.2 BAKGRUND

I pedagogiska verksamheter och i praktiker inom t.ex. design, slöjd eller arkitektur formas 
inte bara berättelser om behov och funktion, utan även grundläggande förhållningssätt till 
föremålen i sig och förklaringsmodeller för samspelet mellan människa och ting. 

Inom den modernistiska design- och formgivningstradition, som växte sig stark i Europa och 
U.S.A under första hälften av 1900-talet, handlade formgivningen ofta om något logiskt och 
rationellt. Arkitekten Louis H. Sullivan skriver redan 1896 i texten ”The tall office building 
artistically considered” om det han betraktade som det naturliga förhållandet mellan form och 
funktion: 

Whether it be the sweeping eagle in his flight, or the open appleblossom, the 
toiling work-horse, the blithe swan, the branchin oak, the winding stream at its 
base, the drifting clouds, over all the coursing sun, form ever follows function.1 

Former skalades av, fabrikernas storskaliga produktion bidrog med såväl formspråk som ideal. 
Och någonstans, mitt i allt detta, föddes den samtida tanken, att design och arkitektur 
utgjordes av naturliga, rationella och allmängiltiga principer. Hos bland annat arkitekten Le 
Courbusier var stadslandskapet något som kunde planeras och formas till perfektion. Att 
tydligt definiera och separera funktioner som till exempel hem, skola och arbete skulle bidra 
till ett modernt och friktionsfritt samhällsflöde. I sin text ”Les maison des hommes” från 1936 
skriver han angående arkitektur och stadsplanering: ”En fulländad harmoni kröner ett 
komplicerat verk med fullkomligt avstämda funktioner. Formernas sinnrika, felfria strålande 
spel i ljuset”.2 Här skapas en berättelse som gör skillnad mellan användare och använt, mellan 
tingets neutrala felfrihet och människans naturliga behov och användning. Kanske kan det här 
sägas vara en av modernismens laster. För i sin välvilja att forma ett samhälle till det bättre 
producerade man samtidigt ett förhållningssätt till människan som av naturen logisk och 
praktisk, och också en syn på tinget som något logiskt och neutralt.

Flera både samtida och senare rörelser inom t.ex. konst, design, arkitektur och politik, har 
kommit att ifrågasätta modernismens sanningsanspråk på flera sätt.3 Trots det saknas kanske 
ännu en alternativ förståelse, där relationen mellan människa och ting undersöks som eller 
karakteriseras av en ömsesidighet, snarare än en statisk rollfördelning.
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2 Le Corbusier (1936): ”Les maison des hommes”, Bokförlaget Prisma Stockholm, Andra upplagan, 1970, s. 81

3 T.ex. skrev Valerie Solanas i sin skarpsynta samhällskritik  ”Vårt samhälle är inte en gemenskap, det är bara en anhopning av 
isolerade familjeenheter” 

Solanas, Valerie (1967): SCUM Manifestet, Övers: Sara Stridsberg (2003), Stockholm: Modernista, 2010, s. 44



1.3 SYFTE

Genom att undersöka begreppen (subjekt och objekt) och rollerna (användare och använt) 
försöker examensarbetet granska samspelet mellan människa och ting i meningsskapande 
processer. Det övergripande syftet handlar här om att försöka öppna detta möte för fler 
läsningar och vidgad förståelse av hur mening och olika subjekts- och objektspositioner 
uppförs. Eftersom olika idéer kring förhållandet mellan människa och ting också väcker 
frågor om makt och strukturella system, är en motivering av syftet att granska dem för såväl 
lärande som framställande sammanhang. Att tala om hur något är eller fungerar är ett 
anspråk, som även i sin mest självklara form, är något som formar oss och våra möjligheter 
som människor.

1.4 FRÅGESTÄLLNING

Mot bakgrund av syftet ställs följande frågor:

- På vilka sätt samverkar människa och ting i delningen mellan subjekt och objekt? 
- Hur kan vi förhålla oss till ting som något medskapande?

1.4. EMPIRI

Undersökningen är ett samarbete med formgivaren Daniel Reinus och dansarna Elise Sjöberg, 
Daniella Ericksson, Lisa Nilsson och Lyn Bentschik från linjen för modern dans på Dans- och 
cirkushögskolan. Tanken är att undersökningen ska ge empirisk kunskap om vad som uppstår 
i mötet mellan människa och ting genom fokus på begreppen (subjekt och objekt) och rollerna 
(användare och använt). De data, som detta undersökande möte ger, ska sedan redovisas, 
behandlas och analyseras.

Insamlingen av data har skett på ett etnografiskt inspirerat tillvägagångssätt. Inget syfte har 
dolts från informanterna i undersökningen och jag som forskare har varit tydlig i min roll, här 
som observerande deltagare. Det samtal som uppstår mellan mig och informanterna spelas in 
och rörelserna mellan dansarna och föremålen dokumenteras genom fotografi. 
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1.5 URVAL OCH AVGRÄNSNING

Insamlingen av empiri genom dessa frågeställningar måste inte nödvändigtvis begränsad till 
ett särskilt sammanhang. Själv såg jag det som en fruktbar ingång i undersökningen att vända 
mig till en grupp som befinner sig nära det performativa. Här valdes området modern dans 
och koreografi, eftersom det är en kontext som uttalat arbetar med och undersöker rörelse 
mellan kropp och rum. Den designpedagogiska undersökningen genomfördes på DOCH under 
tillfällena, 18/11 och 26/11.  Under tillfällena, 4/12 och 13/12 arbetade vi med ett 
koreografiskt manus som en form av gestaltning av vår undersökning. Alla möten var ca. 90 
minuter långa.

Det föremål som tillsammans med dansarna fungerar som undersökningens kärna är stolen. 
Ihop med Daniel Reinus från inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack formgavs 
och tillverkades fyra stolar innan samarbetet med dansarna inleddes. Utgångspunkten för vår 
designprocess var modernismens avskalade förhållningssätt till både processen och föremålet 
samt till stolen som en slags ”generell” symbol. Att använda stolen som en del i 
undersökningen är ett försök att införa och positionera sammanhanget kring något väldigt 
bekant och vardagligt. Vad utspelar sig mellan stolens form och funktion å ena sidan och vår 
roll som användare å den andra? Istället för att använda stolar som redan finns byggdes här 
nya. Förutom det som ingick i vår designprocess är stolarna här ett försök att tillföra 
undersökningen en egen ”identitet”. 

Avgränsningar som gjorts är först och främst valet att sätta undersökningen av begreppen  
subjekt och objekt samt rollerna användare och använt i studiens mittpunkt. Sedan prövas 
samspelet mellan dem i forskningssituaionen på en väldigt grundläggande nivå. Arbetet 
kommer i viss mån beröra frågor om makt men inkluderar inte tingens betydelse för diskursiv 
skillnad som t.ex. kulturell status, klass, identitet, tillhörighet eller genus. 
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1.6 DESIGNPEDAGOGISK KONTEXT

Undersökningen vill öppna grundläggande anspråk inom design och arkitektur som t.ex. 
funktionell eller användning för vidgad förståelse och möjlighet till omförhandling. 
Undersökningen hoppas kunna fungera som en förstudie till en pedagogik/didaktik, som inom 
sitt område försöker göra skillnad genom att synliggöra strukturella processer, ”(..) make the 
political visiable through (performative) pedagogical practices that attempt to make a 
difference in the world rather than simply reflect it.”4

Dansarna i fallstudien bjuds in i en undersökande process där begreppen och rollerna står i 
fokus som gemensamma forskningsobjekt. Stolen, ett föremål som till vardags präglas av en 
slags förnuftig självklarhet används som ingång till frågeställningarna. Den här studien vill 
vända och vrida på samspelet. I pedagogisk och didaktisk bemärkelse är det här ett försök att 
erbjuda en kunskapssökande hållning, som öppnar för fler sätt att förstå något på. Tanken är 
att skapa rum för variation, en multiplicitet där inget förhållningssätt behöver uteslutas enbart 
av skälet att det inte passar in i ett specifikt strukturellt system av t.ex. lärande. En 
multiplicitet är en händelse där flera olika berättelser eller verkligheter möts, samexisterar 
eller beror av varandra.5 

Efter fallstudien inleds ett koreografiskt arbete. Under två tillfällen försöker vi sammanfatta 
fallstudiens kollektiva undersökande process genom ett manus (score), som dansarna sen 
improviserar genom. Koreografin filmatiseras (se digital bilaga ”Boundaries do not sit 
still.mov”) och används här som metod för att gestalta undersökningens process. Den utgör 
också en central del av undersökningen eftersom själva handlingen, producerandet och 
uppförandet av gränser och mening står i fokus. 
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2. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

2.1 PERFORMATIVITET OCH ETNOGRAFI

Undersökningen är inspirerad av Norman K Denzins etnografiska ansats i ”Performance 
etnography, critical pedagogy and the politics of culture”. Det etnografiska fältets 
övergripande intresse för skillnads- och meningsskapande processer mellan människor och 
omgivning presenterar många möjligheter. Den forskningsmetod som Denzin beskriver i sin 
text handlar om att vidga den etnografiska ansatsen. Från att intressera sig för vad som 
uppstår och hur till att även uppmärksamma att något överhuvudtaget uppstår och vad som 
händer i och med detta. Denzin syftar till själva handlingen, till ”görandet” av kultur som i 
texten beskrivs som kontingenta, rörliga och föränderliga händelser, ”Pedagogically, and 
ideologically, the performative becomes an act of doing, a dialogic way of being in the world, 
a way of grounding performances in the concrete situations of the present. The performative 
becomes a way of interrogating how ´objects, discourses and practices construct possibilities 
for and constraints on citizenship´ ”.6 

I centrum för etnografiska studier av detta slag står bl.a. reproduktion av normer. Denzin 
skriver om frigörelse, förtryck och kulturell etik, och om en pedagogik som performativt 
försöker synliggöra hur olika handlingar och praktiker, framställer skillnad och mening. ”At 
the performative level, this pedagogy locates performances within these repressive practices, 
creating discourses that make the struggle of democracy more visible.” 7

En etnografisk fältstudie handlar ofta om att forskaren engagerar sig tillsammans med 
informanterna över en längre tid. Eftersom den här studien görs under några koncentrerade 
tillfällen liknar den till sin struktur mer en fallstudie som använder sig av etnografiska 
verktyg. I en fallstudie står sociala relationer och processer i centrum. Även om slutprodukter 
och resultat är av intresse skulle värdet av fallstudien gå förlorad om de ställdes i fokus.8 Den 
här typen av studie vänder sig till kvalitativa egenskaper hos det som undersöks. Till skillnad 
från vid en kvantitativ studie som ger relevans åt det mätbara beviset, sätts här själva 
processen i fokus. Öppna forskningsfrågor ställs. Forskningen syftar inte till att uteslutande 
undersöka mätbara samband mellan orsak och verkan och inte heller till att ge en slutgiltig 
bild av forskningsfrågan.9 

11

6 Denzin, Norman K (2003) Performance ethnography - Critical pedagogy and the politics of culture, s. 239: Giroux, Henry (2000): 
Impure acts: the practical politics of  cultural studies, New York: Routledge, s. 134)
 

7 IBID, s. 22

8 Denscombe, Martyn (2009): Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,  s. 60 - 61

9 IBID, s. 75 - 78



2.2 SAMTAL OCH HÄNDELSE

Fallstudien är strukturerad utifrån undersökningens frågeställningar. Mötet följer ett semi- 
(halv)strukturerat schema. Dels för att samla informanterna kring frågeställningarna och dels 
för att jag som forskare ska kunna vara öppen och följsam i processen. I det semistrukturerade 
mötet menar Martyn Denscombe, att det är viktigt att vara flexibel och därigenom, ”låta den 
intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp. 
Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sin synpunkter”.10 

Forskarens roll är här den observerande deltagarens. Det innebär att se sig själv både som en 
del av studien och samtidigt som en forskare vars uppgift är att observera och dokumentera 
processen.11 Eftersom fallstudien har en struktur och ett avgränsat undersökningsområde, är 
jag som forskare högst delaktig i att konstruera forskningssituationen. Samtidigt finns en 
grundläggande syn på situationerna som studeras är att de ”inte är - och aldrig kan bli - 
neutrala och passiva instrument för utforskandet”.12 Jag är öppen med mitt forskningssyfte, 
undersökningens struktur och informanterna har gett samtycke till att medverka.

2.3 ANALYSMETOD

För att analysera fallstudiens erfarenheter vänder sig arbetet, förutom till undersökningens 
tolkningsram, till det analytiska förhållningssättet materiell semiotik. För att undersöka 
samspelet mellan människa och ting är den materiella semiotiken ett verktyg och en 
närläsande metod som, ”nystar fram och spårar geneologiska rötter av sammanlänkad mening 
och materielitet, vilka tillsammans konstituerar fenomenet i centrum för det man studerar.”13 
ANT - aktör-nätverksteorin, undersöker betydelsen hos olika aktörer, både mänskliga och 
icke-mänskliga, för att analysera och spåra samband och mening. John Law beskriver ANT 
som ett försök att beskriva ”görandet” av materialitet och diskurs, ”the actor-network 
approach describes the enactment of materially and discoursively heterogenous relations that 
produce and reshuffle all kinds of actors including objects, subjects, human beings, machines, 
animals, ‘nature’, ideas, organizations, inequalities, scale and sizes and geographical 
arrangements.”14 

12

10 Denscombe Martyn (2009), s. 234 - 235

11 IBID, (Om deltagande observation), s. 283-285

12 IBID, s. 99

13 Åsberg, Hultman, Lee (Red.) (2012), s. 32

14 Law, John (2009): Actor network theory and material semiotics, Posthumanistiska nyckeltexter (2012), s. 33



Dokumentationen av undersökningen sker både genom ljud och bild. Anledningen till det är 
att försöka inhämta en så bred bild som möjligt av den undersökande processen eftersom olika 
former modaliteter som t.ex. ljud och bild, kan komplettera varandra i bearbetningen. Gillian 
Rose skriver, angående bilddokumentation i forskningssyfte, att det är viktigt att väva in 
bilderna i undersökningens analytiska sammanhang. ”Images can present things that words 
cannot and can therefore be used as evidence to develop and support, or to supplement, 
written research findings. Nontheless, images still need to be contextualised by words, and 
may remain excessively obscure if they are not.”15

 
I möjligaste mån strävar bearbetningen av fallstudiens erfarenheter till att använda sig av 
inspelad dialog, bilddokumentation, valda teorier och metod i dialog med varandra för att 
undersöka, analysera, tolka och presentera slutsatser för undersökningen.
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15 Gillian, Rose (2012): Visual methodologies, An introduction to researching with visual materials, SAGE Publications, 
   Tredje upplagan, s. 326



3. TEORI OCH TOLKNINGSRAM

3.1. AGENTIELL REALISM

Eftersom arbetet undersöker betydelse hos både människa och ting behövs ett teoretiskt 
omfång som inkluderar och värderar båda delar. Karen Barad kallas för en posthumanistisk 
kvantfysiker och med kritisk blick tar hon sig an konstruktionen av verkligheten, t.ex genom 
Niels Bohrs filosofiska vetenskap och Michael Foucaults maktmedvetna diskursteori. Inom 
Barads teoretiska block ”agentiell realism” ifrågasätts människans språk och kultur som det 
enda med mening, potential och betydelse. Hon skriver, ”Why are language and culture 
granted their own agency and historicity while matter is figured as passive and immutable, or 
at best inherits a potential for change derivatively from language and culture?”16. Vid sidan av 
teoretiker som t.ex. Donna Harraway och Anna Tsing kritiseras här föreställningen om 
människosläktet som ”unika varelser med gemensamma grundkvaliteter som utgör toppen på 
en imaginär världsordning.”17

Barad använder begreppet matter för att tala materia, allt som manifesteras på ett fysiskt plan. 
Undertiteln till Barads text Posthumanist performativity är, ”Toward an understanding of how 
matter comes to matter”. Det är en ordlek där matter översätts som både som materia och 
mening. Två saker som enligt Barad, är intrasslade i varandra. Den agentiella realismen är för 
Barad ett svar på hur vi kan undersöka och förstå konstruktionen av verkligheten genom såväl 
materia som människa och ting. Till skillnad från den ”cartesianska” synen, eller 
föreställningen om att objekt representeras av våra inre bilder, betraktas här subjekt och objekt 
som något i grunden odelbart.18 

Genom agentiell realism inför Barad termen ”intra-aktion”, vilken i motsats till sin 
föregångare, ”inter-aktion”, ser på samspelet det försöker benämna som en ömsesidig 
växelverkan.19 En intra-aktion beskrivs som en process där handlingar mellan aktörer och 

14

16 Barad, Karen (2003): Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter, SIGNS: Journal of  
    women in culture and society, Vol, 28, University of Chicago, 2003 s. 801

17 Åsberg, Hultman, Lee (red.) (2012) s. 208

18 Filosofen René Descartes (1596-1650) gjorde skillnad mellan subjekt och objekt som något internt och externt. 
   Det här kallas idag för en Cartesiansk uppdelning och anses ha lagt filosofisk grund för det som sen kom att kallas för  
   representationalism - iden att människans (interna) tankar om världen konstruerar (den externa) världen. Ett antagande om att 
   objekten representeras genom våra idéer eller inre föreställningar av dem. ”Cogito ergo sum” (Jag tänker, därför finns jag) är ett 
   berömt citat från René Descartes som under sin tid bröt upp med många av medeltidens ideal.

   Rouse, Joseph (1996): Engaging science: How to understand it´s practices philosophically. Ithaca, 
   N.Y: Cornell university press. S. 209

19 Barad beskriver inter-aktion som en process vilken redan i sitt utgångsläge förutsätter vissa relationer och positioner mellan människa
    och materia, Barad, Karen (2003) s. 815



komponenter, uppför gränser för vad som framstår som ”meningsfulla koncept”. För Barad 
och andra teoretiker inom det posthumanistiska fältet är aktörer både mänskliga och icke-
mänskliga dvs, materia, natur, ting mm. Komponenter kan till exempel beskrivas som 
förloppet orsak/verkan, två delar, eller komponenter som tillsammans med aktörerna bildar ett 
system, eller som Barad skulle uttrycka det - en meningsskapande (re)konfiguration. 

Gränser för meningsfulla koncept betraktas inte som naturliga eller fixerade, utan behandlas 
som tillfälliga men ändå kausala, sannolika, lösningar. Sättet som saker görs på har för det 
mesta en väldigt bekant bakgrund och ligger nära till tillhands. Intra-aktion förutsätter ingen 
inneboende mening eller gräns hos materian. Gränser, egenskaper och mening är något som 
uppförs i samspelet mellan aktörer, komponenter och en historiskt förankrad berättelse. En 
historia som till exempel berättar om tinget, människan eller om samspelet dem emellan. 
Barad skriver, ”(...) relata föregår inte relationer; istället uppstår relata inom fenomenen på 
grund av specifika intra-ageranden”.20 Däremot, skriver Barad, präglas vår förståelse i stor 
utsträckning av vårt redan väletablerade förhållningssätt till tingen. En relation till objektet 
som hela tiden befäster en karakteristik och för objektet till ett objekt. Den process där 
relationer förvandlas till saker, eller ting, kallas här för tingifikation, ”Thingification - the 
turning of relations into ‘things’, ‘entities’, ’re- lata’- infects much of the way we understand 
the world and our relationship to it.” 21

För kvantfysikern Niels Bohr är materiella praktiker, t.ex. användningen av ett föremål, inte 
enbart något som stödjer eller upprätthåller ett sammanhang, eller för att använda en teoretisk 
term, en diskurs.22 För både Barad och Bohr är det materiella alltid en medskapande aktör. 
Fysiska arrangemang, som t.ex. ting och rum är såväl deltagare i som producent av 
sammanhangen, eller diskurserna. Meningsskapande processer beskrivs inom agentiell 
realism som ”samkonstitutiva fenomen”, ömsesidigt sammansatta händelser mellan materia 
och mening, mellan människa och ting.23
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20 Barad, Karen (2003): Posthumanitisk performativitet i översättning av Martin Hultman, (2012) Posthumanistiska nyckeltexter, 
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   Relata - kan beskrivas som data eller information som på något sätt tänks föregå en relation. En relationell data.

21 Barad, Karen (2003): Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter, s. 812

22 Diskurs är ett omfattande och sammansatt begrepp. Det handlar i kortfattad form om, ”that which constraints and enables what can
    be said”, alltså, de kulturella strukturer som möjliggör eller försvårar olika handling. Ett slags möjlighetsfält där vissa koncept blir 
    meningsfulla genom uteslutningen av andra. Fältet anses inte vara fixerat utan föränderligt.

    Barad, Karen (2007): Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entaglement of matter and meaning, 
    Durham & London: Duke university press, s. 147

23 Åsberg, Hultman, Lee (red.) (2012), s. 201



3.2 UPPFÖRANDE AV GRÄNSER

”If space has boundaries, is there another space outside of those boundaries?”

  Bernard Tschumi (1996): Architecture and disjunction, s. 53

Ett sammanbindande kitt för hela undersökningen är uppförandet - själva händelsen eller 
processen. Ann Marie Mol har genom sina teoretiska studier infört termen ”enact” (uppföra). 
Mol ville röra sig bort från debatter som handlade om begreppet performativitet, för att 
försöka utveckla andra sätt att förstå ”görandet” av kultur på. Men uppförande och 
performativitet ligger innehållsmässigt mycket nära varandra. Performativitet kommer från 
språkforskningen och var från början ett sätt att undersöka förmågan hos språk att ”påverka 
ett händelseförlopp eller synsätt på det som beskrivs.”24 Begreppet rörde sig vidare genom 
Judith Butlers teorier om hur t.ex. könsroller och identiteter inte är förutbestämda, utan 
konstrueras och iscensätts, och vidgades ytterligare t.ex. genom Michael Foucault 
maktgranskande teoribildning. 

För den här undersökningen blir uppförande relevant, därför att det tillsammans med det 
sociala också vill utforska det materiella. Mol, precis som Barad, intresserar sig för den roll 
som spelas av icke-mänskliga aktörer. Begreppet innehåller alltså ett engagemang för 
görande, för uppförande (enactment) av t.ex. ting, objekt och mening.25

Mols forskning handlar i stort om att undersöka uppförandet av kulturella strukturer och sätter 
därmed inte själva strukturerna i fokus. Hon kritiserar Michael Foucaults diskursteori för att 
vara för ”monolitisk” i sin blick. Foucaults maktmedvetna sätt att förhålla sig till kultur tycks, 
enligt Mol, vara för uteslutande. För Mol är verklighet och diskursbegreppet något som ska 
behandlas och betraktas variationsrikt.26 De variationer av verklighet som framställs är, 
erkänner Mol, däremot tätt sammanflätade med frågor om makt. Redan själva uppförandet av 
mening kan genom sin struktur utesluta möjligheten att göra på andra sätt. Det annorlunda 
eller avvikande, kan ofta framstå avlägset och ibland stigmatiserat. 

Inom agentiell realism används ordet gränser för att beskriva hur mening får sitt innehåll 
genom en process, där vissa händelser inkluderas medan andra utesluts. Genom uppförande 
av gränser framstår koncept som meningsfulla. Det ger en sorts definitionsprocess, där en 
verklighet framträder genom att göra anspråk på något och samtidigt avsäga sig något. 
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25 Lee, Francis (2012): Annemarie Mol: Om objektens ontologiska multiplicitet, Posthumanistiska nyckeltexter, s. 175

26 IBID s. 177



Meningsskapande processer är hela tiden ömsesidigt beroende av det som inkluderas och det 
som utesluts. 

Arkitekten och teoretikern Bernard Tschumi granskar modernismens idé om arkitektur som ett 
verktyg för att formalisera och systematisera människan, ”Gentemot uppfattningen om 
arkitektur som formandet av funktionella rum - där rummets själva organisering genom 
arkitektur är tänkt att föresekriva användningen, så att varje handling som överträder denna 
föreskrift måste uppfattas som en felanvändning eller störning”. 27 Tschumi använder termen 
disjunktion, ”ur led”, för att undersöka och problematisera gränser för rumslighet, rörelse och 
möjlighet. Han ifrågasätter tanken på att funktion skulle fungera som en naturlig syntes 
mellan användning och form. Istället förespråkas en juxtaposering, ett bredvid-perspektiv, där 
samspel mellan användning och rum handlar om mer än det planerat funktionella.28 
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28 Tschumi Bernard (1996): Architecture and disjunction, London: The MIT press, Disjunctions and the avant-garde s, 212-213



3.4 TIDIGARE FORSKNING

Den här undersökningen utgår från att kunskap och meningsskapande processer handlar om 
en växelverkan mellan teori och praktik. Att teori skulle födas ur teori är att bortse från 
innebörden av händelsen, den praktik som deltar i uppförandet av betydelse och mening. 
Teorierna i sig har ett praktiskt inslag och praktiken ett teoretiskt. Tanke och hand är inte en 
motsättning utan snarare en samverkanshandling. Den här undersökningen försöker på så vis 
ge röst åt det odelbara uppförande som annars kanske dröjer sig kvar, ouppmärksammat, i 
mötet mellan människa och ting, eller mellan hantverkare och det som framställs. Arbetet 
intresserar sig för att inkludera praktikens betydelse för uppförandet av kultur. Som tidigare 
forskning innebär detta att inte enbart lägga fokus på det skrivna ordet och det teoretiska utan 
även på andra former av språklighet och det praktiska.

Nedan redogörs för två exempel på forskning som bedrivits i syfte för att på olika sätt 
undersöka relationer mellan människa och ting. I texten presenteras ett konstnärligt 
forskningsprojekt genomfört av Anders Ljungberg som knyter an till samspelet användare-
använt samt emotionella värden som uppstår i processen. Det andra exemplet beskriver Anne 
Marie Mols undersökning av hur anemi (blodbrist) uppförs genom konstruktionen av gränser, 
mening och objekt. Det här är även ett exempel på forskning inom det posthumanistiska fältet.

ANDERS LJUNGBERG - ”DET EMOTIONELLA BRUKANDET”

”Det emotionella brukandet” är ett konstnärligt forskningsprojekt som bedrevs under 2009 av 
konsthantverkaren och forskaren Anders Ljungberg på Konstfack. Ljungbergs undersökning 
vill förstå det han kallar för ”emotionella betydelser” i samspelet mellan människa och ting. 
Vid sidan av det funktionella och formmässiga undersöks, mänskligt inre erfarenheter av 
användningen av ett föremål. ”Glaset har ett direkt förhållande till vår kropp och dess 
proportioner. Men detta glas har också i ett återkommande och utbrett brukande laddats med 
mer metaforiska och, på ett annat plan, emotionella betyselser.”29

Ljungberg tänker sig, att föremålens form och funktion handlar om och utvecklats genom ett 
logiskt samspel med människan, ”Bruksobjekten bär på bilder av oss som brukare och 
människor. Ett glas har, kan man tycka rätt självklart, fått sin form utifrån behovet att kunna 
greppa och lyfta det, utifrån våra munnars form samt utifrån mängden vätska vi har behov av 
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vid ett drickstillfälle. Glaset har alltså ett direkt förhållande till vår kropp och dess 
proportioner.”30

Det emotionella som Ljungberg undersöker kanske kan liknas vid ett inre psykologiskt 
perspektiv där objekten och samspelet hjälper oss som subjekt att bli medvetna om våra egna 
kroppar och skapar tysta, ordlösa erfarenheter och förbindelser, 

”När våra händer, munnar eller övriga kroppen kommer i kontakt med bruksobjektet 
skänker det oss av sin materialitet och form. Detta möte är i hög grad intimt då det sker 
bakom alla intellektuella förklaringmodeller (vilka i sig skapar en distans), men icke 
desto mindre uppstår i detta på ett helt ordlöst plan en intim kommunikation mellan den 
enskilde brukarindividen och det enskilda bruksobjektet.”31 

För Ljungberg är alltså ett föremåls form och funktion logiska, likaså en del av vår 
användning av dem. Sen finns, enligt författaren, en del av detta samspel som inte går att sätta 
ord på. Ljungberg tänker sig att förklaringsmodeller skapar en distans till dessa möten och 
erfarenheter. Han upplever en kunskapsform som inte är tillgänglig för språkliga 
beskrivningar.

”Det emotionella brukandet”, gör skillnad mellan inre och yttre världar. Den yttre världens 
objekt konstrueras genom oss och utvecklas genom vår användning. Vårt brukande skänker 
oss sen i det dolda, implicita erfarenheter och emotioner som gör oss medvetna om oss själva. 
Ljungberg vänder sig i sina resonemang till bl.a filosofen Maurice Merleau-Ponty (kroppens 
fenomenologi), poeten Francic Ponge och den psykoanalytiskt inspirerade Gaston Bachelard. 
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ANNEMARIE MOL -  ”EN HISTORIA OM ANEMI”

I texten ”ontologisk politik: ett ord och några frågor” skriver Annemarie Mol om hur ett 
objekt inte är något som finns oberoende av människan. Mol undersöker hur definitionen av 
anemi (blodbrist) uppkommer. Här används ANT (aktör-nätverks teorin) som utgångspunkt. 

Mol undersöker varför frågan ”vad är anemi?” inte fått ett enstämmigt svar inom sin 
vetenskapliga kontext. För att göra det presenteras tre olika sätt att uppföra, att iscensätta 
objektet anemi på:32

1.  Anemi är en dialog mellan patient och läkare. Här befinner de sig i ett 
undersökningsrum. Patienten beskriver sina besvär. Läkaren undersöker och ställer 
frågor utifrån sina observationer. Här är uppförs anemi som ”ett antal synliga 
symptom (som alla är relaterade till anemi), som besvär som kan artikuleras av en 
patient.”33

2. Anemi är en mätbar process. Här tar undersökningen plats i ett laboratorium. Olika 
värden mäts och analyseras med hjälp av flera olika apparater. Det normala 
hemoglobinvärdet (vilket här definierar blodbristen) kan t.ex. prövas genom 
statistiska metoder. Ett medelvärde plockas fram och faller provets värden under har 
patienten i fråga anemi. Här uppförs anemi genom en laboratorie-process.

3. Anemi är en individuellt mätbar process. Här avgörs patientens egen relativa 
skiljelinje för tillräckliga eller otillräckliga nivåer av hemoglobin. Här uppförs anemi 
genom en individuell mätning på den enskilda patienten.

Alla dessa varianter på uppförande av anemi visar att det finns olika kriterier och diagnoser 
och därmed olika definitioner av vad anemi är. Det Mol synliggör är själva de prakiker som 
uppför anemin. Genom olika aktörer t.ex. patienten, läkaren, apparatur, redskap, ord och 
utbildning dras gränserna för vad som slutligen definieras som en verklighet. Objektet, i det 
här fallet anemin, är alltså inget som enligt Mol existerar passivt utan dialog. De olika 
aktörerna, allt från patienten som berättar, läkaren som undersöker till maskinen som mäter, 
samverkar i nätverket ”anemi”. Vidare undersöker Mol frågor om konsekvenser, alternativa 
metoder, vad som står på spel på grund av metodval och etiska frågor om själva valet av 
metod. 34
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4. BEARBETNING OCH ANALYS

I den här delen av uppsatsen bearbetas och analyseras den erfarenhet fallstudien gett upphov 
till. För att göra resonemangen enklare att följa delas texten in i tre avsnitt, som behandlar 
samspelet mellan människa och ting på olika sätt. Den inledande texten beskriver hur ett möte 
började och försöker måla en bild av den plats, där fallstudien genomfördes. För att beskriva 
fallstudien kommer ett berättande, analyserande och tolkande språk att användas. Det hör ihop 
med hur Birgitta Kullberg beskriver den etnografiska textens karaktär.35

Efter inledningen följer tre avsnitt som handlar om

- olika sätt att betrakta och uppleva delningen mellan subjekt och objekt
- uppförande av gränser och meningsfullhet
- bearbetning och analys av materialet utifrån tanken att tingen som sådana är aktiva 

och medskapande

De inspelade intervjuerna används tillsammans med bildmaterialet som ett sätt att försöka 
kommunicera och göra undersökningens analys tillgänglig. Fallstudiens halvstrukturerade 
upplägg antyds ibland för att förtydliga var jag, som forskare, handleder samtalet och 
händelserna.

4.1 INLEDNING

Klockan var lite över fem på eftermiddagen. Det var kallt och mörkt och de första 
snöflingorna låg och glittrade ovanpå den mörkgråa asfalten. På dans- och cirkushögskolans 
kafé väntade jag tills en av dansarna mötte och ledde mig genom en lång tegelkorridor. Vi 
samlades i ett stort rum. Det var högt i tak. Ena väggen var klädd i stora speglar och i ett av 
rummets hörn stod en flygel täckt av ett svart överdrag. Vi tog fram projektets fyra stolar. 
Ställde dem på golvet och satte oss ner. 
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4.2 SUBJEKT OCH OBJEKT

 - Ett möte mellan fyra dansare och fyra stolar

Undersökningen började med att pröva stolen som något vardagligt och välbekant. Stolarna 
placerades ståendes på sina fyra ben och alla satte sig ner. De första reaktionerna handlade om 
själva intrycket av stolen. Informanterna gav röst åt tankar och känslor om hur materialet 
kändes, föremålets tyngd, stabilitet och om upplevelsen av stolens form. Alla enades om att 
stolen var ovanligt tung och kändes väldigt stabil. Sitsens sträva yta kändes ovanlig att sitta 
på.36

Inledningsvis ställde jag frågan ”när blir stolen en stol?” som en försök att rikta 
uppmärksamheten mot föremålet och vår användning av det. En informant undrade om jag 
menade när - som en tidpunkt? En annan tänkte att frågan nog syftade mer till när - som en 
handling. En spontan reaktion var att stolen blev stol i samma ögonblick som vi såg den. 
Informanten reflekterade kring sin inre bild, ”När jag ser den, blir den en stol”.37 För 
informanten uppstod stolen i kopplingen mellan yttre synintryck och inre minnen och 
erfarenheter. Det här tänker jag knyter an till det som Karen Barad kallar för tingifikation, där 
ett ting bestäms av relata. Processen av tingifikation, tänker jag, går till precis så som 
informanten beskriver det. Vi tittar på något och tänker, ”där är en sån” eller ”den fungerar så 
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här” just därför att vi har en erfarenhetsbaserad, internaliserad bild av hur samspelet är 
sammansatt. En informant tillägger att, t.ex. en trädgren som delar likhet i form med en stol 
snabbt kan kopplas ihop med stolens funktion som något att sitta på. 

Vid ett tillfälle tog en informant upp att stolen inte kändes bekväm. Den var liksom lite kantig 
och hård. Ryggstödet var oföljsamt i sin skarpa nittiogradiga vinkel. Stolen liknade mest 
bilden av en stol. Informanten sa att, ”Om nån hade bett mig rita en stol hade jag nog ritat den 
sådär”. Stolens form upplevdes kanske prioritera ett symbolvärde snarare än en praktisk, 
bekväm funktion. Vi kom in på tankar om delningen mellan begrepp och roller. Vad är 
egentligen vad? ”Hur fungerar rollerna?”, frågade jag. Om stolen uppfyller vårt behov, 
reflekterade en informant, är det vi som är subjekt. Om det är tvärt om, t.ex. ett par obekväma 
skor eller något som gör dig illa kanske du blir ett objekt. Föremålet tar liksom kontroll över 
dig.38 Själva känslan, den taktila upplevelsen, framstår här som något avgörande för hur vi 
delar upp begreppen och skapar mening. Stolen var lite obekväm och engagerade dansarnas 
kroppar på ett annorlunda sätt. När den undersöktes av deltagarna kunde den ibland upplevas 
ha kontroll över dem, eftersom deras kroppar formades efter stolens avbild. Man skulle kunna 
hävda att människan här tvingas ge vika åt föremålet.

 ”Jag vill bara ha något att sitta på.”, sa en 
dansare. 39 Vi samtalade om hur vi som brukare 
använder oss av något som motsvarar våra 
behov och önskningar, ”Stolen är där för mig”, 
när den behövs.40 Bilden av användaren som det 
aktiva subjektet, den som sätter saker i rörelse 
och brukar, framstod som något rätt självklart. 
Här hittar vi spår av över- och underordning 
och genom det här hamnar objektet lite 
periferiskt i ett läge av underordning. Det 
placeras liksom outtalat i en passivitet. Föremål 
är något som väntar på att användas, utifrån vår 
bild av hur det fungerar. Tidigare teorier med 
anknytning till detta synsätt är t.ex. den 
”cartesianska” delningen mellan inre subjekt 
och yttre objekt och till representationalismen, 
där ting representeras genom våra inre 
föreställningar. 
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I likhet med Anders Ljungbergs forskning behandlas samspelet här med människan i fokus.41

Karen Barad beskriver det här som ett välbekant arrangemang. Ett uppförande mellan den 
som skapar kunskap och det som kunskapen handlar om. Ett subjekt bildar sig en uppfattning 
om ett objekt, vilket sen får representera subjektets uppfattning om det. Barad skriver, ”When 
this happens it becomes clear that representations serve a mediating function between 
independently existing entities. This taken-for-granted ontological gap generates questions of 
the accuracy of representations.” 42

Den inre bilden av stolen fungerade alltså här som en medlande länk. Men i stunder där 
förhållandet mellan dansarna och stolarna förändrades på olika sätt, väcktes också frågor om 
den här medierande länkens exakthet... 
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4.3 GRÄNSER, MENING

 - När slutar stolen vara en stol? Eller gör den någonsin det?  

Dansarna tog sig an stolen på nytt. Går det att vända på begreppen och rollerna? De började 
tänja på idéen om hur den fungerade. En satte sig ovanpå stolens ryggstöd. Leende sa 
informanten att det kändes som att göra uppror mot hur stolens form bjuder in till att bli 
använd.43 Men stolen var så stabil att det ändå kändes det bra att sitta så. En informant, som 
varit tyst en stund undrade när något är något, överhuvudtaget?44 Dansaren tänkte på hur vi 
kan få saker att träda fram och kännas verkliga när vi sätter ord på dem. Men underligt nog 
kan vi också kalla saker för något annat än vad de vanligen kallas.45 När informanterna 
omförhandlade stolens funktion blev det tydligt, att benämningen av föremålet blev lite 
vilsen. Karen Barad skriver, 
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A performative understanding of discursive practices challenges the representationalist 
belief in the power of words to represent preexisting things. Performativity, properly 
construed, is not an invitation to turn everything (including material bodies) into words; 
on the contrary, performativity is precisely a contestation of the excessive power 
granted to language to determine what is real. 46

Så var går stolens gränser? På bilden (bild 3) prövar en dansare att vända på 
händelseförloppet.47 Informanten tänkte sig att det vanligtvis går till så, att användaren närmar 
sig stolen och sätter sig ner på den. Informanten beskrev det som att vi låter vår kropp smälta 
utefter stolens form. Så vad skulle hända om vi gjorde tvärt om? På bilden ser vi dansaren 
som lagt sig på golvet och prövat om stolen kan anpassa sig. Men stolen kunde inte smälta 
tillbaka på samma sätt som dansaren kunde smälta över den.48 Stolarna upplevdes hårda, 
statiska och dansarnas kroppar som mjuka och förändringsbara. 

Dansarna prövade att balansera och röra sig på olika sätt. De vände både på sig själva och 
stolen. Upp och ner, i sidled, snett, mitt emot och ovanpå. Många gånger behövde dansarna 
stanna upp och tänka. En dansare stod tyst en stund med fötterna på stolssitsen. En annan 
kände tydligt hur stolens gränser definieras av den handling som visas i bild 2.49 Just den 
föreställningen om var stolens gräns går, kändes viktig. Informanten rörde här vid ämnet hur 
återuppförandet av specifika gränser mellan människa och ting kan skapa ett meningsfullt 
konceptet, i det här fallet - 
stolen. Genom dansarnas 
undersökande process blev det 
här även oerhört tydligt. Det 
krävdes förvånansvärt lite för 
att stolen helt plötsligt skulle bli 
något annat, något obekant, när 
gränserna eller vår invanda bild 
av tinget inte återuppfördes. 
Istället stod dansarna här inför 
ett föremål som nästan tappat 
bort sig självt. Stolen kändes 
plötsligt nästan meningslös.
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4.4 AKTÖR

- Frågan om det samkonstitutiva

Att undersöka samspelet utifrån tanken om att stolen agerade tillsammans med oss var 
svårare, både för mig och informanterna. I min roll som forskare upplevde jag en svårighet i 
att hitta en bra ingång till samtalet om stolen som något aktivt och även till hela idén om det 
samkonstitutiva sammanhanget. Eftersom jag, precis som dansarna, kände av och kanske 
också präglades av den väletablerade bilden av stolen i sig, kände jag att det var svårt att 
formulera mig. En fråga som, ”Är det möjligt att se på stolen som något aktivt?” ledde till 
mycket tystnad och eftertanke.50 Kanske upplevdes frågan som svår att ta sig an eftersom vi är 
vana vid att förknippa ordet ”aktiv” med en aktivitet som står i likhet med en mänsklig 
rörlighet och potential. 

Att det var så svårt att samtala om och sätta ord på samspelet som något samkonstitutivt 
kanske hör i hop med det som Åsberg, Hultman och Lee skriver i texten ”möt den 
posthumanistiska utmaningen”. De menar, att tanken om att ting som aktiva medskapare, står 
i motsats till ett slags vardagligt förhållningssätt. ”(...) när vi till vardags tillerkänner enbart 
människor handlingsförmåga” - kan alltså frågor som undersöker dessa alternativa 
möjligheter kännas kontraintuitiva.51 Kanske just på grund av vanan att i första hand utgå från 
den mänskliga kapaciteten och oss själva som subjekt, kändes det svårt för både mig 
deltagarna att undersöka mötet med stolarna som något ömsesidigt samkonstitutivt.
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5. TOLKNING OCH RESULTAT 

Här tolkas och beskrivs undersökningens helhet och möjliga slutsatser. Den här delen av 
texten delas in i två avsnitt.

- ”Förståelse av begrepp och roller”, försöker tolka och beskriva ett resultat som riktar in sig 
mot undersökningens första frågeställning. Den om samverkan mellan människa och ting. 
Eftersom begreppen (subjekt och objekt) samt rollerna (användare och använt) varit en del 
av undersökningens gemensamma forskningsobjekt strävar den här indelningen efter att 
spåra olika sätt att läsa och förstå dem på.

- ”Stolen som ett meningsfullt nätverk”, tar sig an arbetets frågeställning om den eventuella 
möjligheten att förhålla sig till ting som något medskapande.

5.1 FÖRSTÅELSE AV BEGREPP OCH ROLLER

Analysen av fallstudien har visat att det finns flera olika sätt att förhålla sig till de roller och 
begrepp som stått i undersökningens fokus. Definitionen av subjekt och objekt kan upplevas 
som helt självklar och konkret. Det kan ligga nära tillhands att betrakta människan som den 
aktiva parten och tingen som fixerade och passiva. Människan är användaren, medan tingen i 
sin oföränderliga karaktär väntar på att användas. En funktion upplevs då också som helt 
logisk. Till exempel bilden av stolen som fått form efter subjektets sittande kropp.

Vår kunskaps- och erfarenhetsbaserade bild av ting kan här fungera som en förmedlande länk 
mellan den yttre världens objekt och vårt inre subjekt. Representationalism, den cartesianska 
uppdelningen mellan subjekt och objekt och tingifikation tror jag utgör en stor del av vårt 
vardagliga sätt att förhålla oss till ting och vår omgivning. Det här framkom även i 
fallstudiens undersökande arbete. Informanterna både använde och talade om stolen genom 
sina inre föreställningar om den. Men dansarna och undersökningen synliggjorde också 
svagheterna i den här medlande länkens logik. För även om den här typen av mediering 
förekommer, är den inte ett permanent svar på samspelet mellan människa och ting. Vartefter 
samspelet prövades och omförhandlades av informanterna, framgick tydligt att gränserna som 
definierar både begrepp och roller, kan skifta. När den ena parten förändras, förändras också 
den andra. Som när stolen helt plötsligt tappade sin planerade funktion och informanterna 
förlorade meningsfullhet i relationen dem emellan. 
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Grundläggande anspråk som till exempel 
funktionell och praktisk, är därför 
komplexa gränsdragningar och inte 
entydiga eller fixerade delar av en 
verklighet. Trots att det intuitivt kan kännas 
som om stolen är en passiv, logisk och 
neutral enhet, fanns där också ett inslag av 
osäkerhet som får den reducerade versionen 
av samspelet att krackelera. Till exempel i 
stunderna då dansarna och stolarna gick ur 
led från varandra, en disjunktion, bortom de 
invanda erfarenheter, gränser och mönster 
som annars knyter dem så tätt samman. När 
det här ”grundläggande” ifrågasattes blev 
både rollerna och begreppen oklara i sin 
natur. Vem eller vad använde vem eller 
vad? Vilken aktör presenterade 
förutsättningarna för den andra? Svaret var 
plötsligt inte lika uppenbart och kanske är 
det här ett bra exempel på just hur materia 
och mening är intrasslade i varandra. Ibland 
tycke sig deltagarna ha kontroll över tinget. 
Men i andra situationer yttrades en känsla av maktlöshet inför att formas av objektet. 
Även om det finns mycket som tyder på en logik, en självklarhet och en slags samspelets 
natur, finns där alltså också något odefinierbart dem emellan. En händelse där varken ting 
eller människa är en passiv förlängning av den andra utan snarare existerar som två aktörer i 
ett samkonstitutivt uppförande med ett öppet slut.
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5.2 STOLEN SOM ETT MENINGSFULLT NÄTVERK

Försöket att betrakta stolen som medskapande aktör framstod i fallstudien som svårt. Utifrån 
bildmaterialet som fallstudien genererat kan vi analysera, hur både dansarna och föremålen 
tillsammans uppför gränser som leder till olika koncept. Dansarna upptäckte att det fanns 
olika sätt att sitta på. Vissa av dem uppmuntrades av stolens tänkta funktion, andra inte. ANT 
(aktör-nätverks teorin), som bland andra Annemarie Mol använder sig av i sin forskning 
handlar om att,  ”(...) visa hur relationerna mellan aktörerna definierar dem ömsesidigt: om en 
aktör förändras, förändras hela nätverket och alla aktörer - nätverket och de ingående 
aktörerna samutvecklas.”52 

Kanske var det just detta som hände när samspelet omförhandlades. När stolen inte brukades 
såsom vi är vana vid, framstod den som något ologiskt och skapade en undran och vilsenhet 
hos användarna. Stolen kan alltså ses som ett meningsfullt koncept. När aktörerna, här 
människorna och föremålen, intra-agerar med varandra och uppför vissa särskilda gränser, 
bildas ett meningsfullt nätverk, i det här fallet med namnet ”stol”. När informanterna och 
tingen sedan uppför sin dialog på ett annorlunda sätt, förändras också nätverket och alla som 
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är inblandade. Gilles Deleuze skriver, ”Once objects and subjects symmetrically co-determine 
each other, it follows that ’if the status of the object is profoundly changed, so also is that of 
the subject’.”53 Det skulle betyda att stolen i sig inte har några definitivt inneboende 
egenskaper eller gränser, men att vi däremot kan betrakta stolen som ett meningsfullt nätverk 
mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer.

Så, när blir stolen en stol? Svaret skulle då bli, att stolen blir stol, när en mänsklig och en 
ickemänsklig aktör tillsammans uppför det som den mänskliga vanan föreskriver oss, dvs den 
sittande handlingen. Och för stolen att sluta vara en stol och bli något annat, krävs inte 
mycket. Skulle vi därmed kunna slå fast, att stolen, eller ting, aldrig enbart är utan ständigt 
skapas och blir till? I så fall skulle t.ex. begreppet funktionallitet som ofta inom design eller 
arkitektur hanterar det som något inneboende i tinget, rummet eller platsen skulle det kanske 
gå att rikta uppmärksamhet mot konstruktionen av dessa begrepp genom den ömsesidigt 
meningsskapande processen. Arbetet menar inte att förespråka något anti-funktionellt, eller att 
säga att det skulle vara något fel på en stol som är skön att sitta på. Däremot är poängen att en 
funktion aldrig är fixerad i ett ting, eller i vår användning av det, central. Subjekt och objekt 
är beroende av varandra och på ett sätt skulle vi kanske kunna säga att de är varandra 
odelbara, eller i alla fall väldigt svåra att urskilja från varandra.

Att förhålla oss till ting som något aktivt och medskapande kan alltså handla om att förstå att 
inte bara människor har potential och agens. Snarare uppstår agens i relationerna mellan de 
olika delarna, ”Med andra ord kan man säga att arrangemanget iscensätter agens - 
handlingsvägar öppnas och stängs, dras om, görs lättare eller svårare genom relationerna i 
sammanhanget. Agens komponeras av en uppsättning krafter som ibland blir ett stabilt aktör-
nätverk.”54 Detta ”konfigurerande” där gränser och mening uppförs, är inte statiskt utan 
pågående och kontingent. För mig kan arbetets övergripande resultat sammanfattas i ett enda 
citat från Karen Barad, nämligen, ”Boundaries do not sitt still” (gränser sitter inte still)55
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6. SLUTDISKUSSION

Att söka förståelse för något så vardagligt som att 
sitta på en stol har visat sig innehålla stora frågor 
och ställningstaganden om både människans och 
tingens komplexa ”natur”. Undersökningen av 
stolen, rollerna och begreppen har lett till en längre 
resa än vad jag från början tänk mig. Det är 
intressant hur frågeställningar som behandlar något 
som kan kännas så väldigt konkret, kan ta en så 
ogripbar form. Språkliga gränsdragningar, vilka när 
de ifrågasätts, förskjuter den invanda bilden av hur 
människan är den som ensam sätter världen 
samman. Under arbetets gång har jag flera gånger 
frågat mig om det är meningsfullt att undersöka 
något så enkelt som ett föremåls vardagliga 
funktion. Varför krångla till och abstrahera något så 
självklart? Mitt svar är, att det är spännande och 
viktigt att vidga synen på även de mest välbekanta så 
att nya betraktelsesätt kan börja ta form. En öppen 
och kritisk hållning till den här typen av 
meningsskapande processer tror jag har stor 
betydelse både för pedagogiska verksamheter och 
för yrkesverksamma inom fältet. Fallstudien kan 
även betraktas som ett exempel på hur det skulle kunna gå att arbeta undersökande med 
uppförande, gränser och mening. 

Undersökningens har även betytt en resa inom de teoretiska områden som använts. Karen 
Barad, Annemarie Mol, John Law m.f presenterar alla spännande tankar och idéer som jag 
tycker närt undersökningens kreativitet och förståelse. Både för undersökningen själv och för 
de frågeställningar och ämnen som undersökts. Den agentiella realismen, ANT och den 
materiella semiotiken är ett spännande sätt att närma sig samspelet på. I undersökningen har 
dessa teorier hjälpt till med att analysera och bearbeta materialet på ett sätt som strävar efter 
att komma bort från en statisk uppdelning mellan subjekt och objekt. Istället har andra 
möjligheter presenterats. Begreppen, föremålen och rollerna har både tappat och fått ny 
innebörd och betydelse vilket jag tycker är oerhört spännande.

I förlängningen hoppas jag att undersökningens innehåll kan tillgänglig- och medvetendegöra 
områdena design och arkitektur på nya sätt inom pedagogiska verksamheter. Kanske kan det 
ge plats för lösningar, omförhandling, tolkning och ett skapande som uppmuntrar till ett 
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undersökande arbetssätt. Förhoppningsvis har undersökningen väckt nyfikenhet och frågor 
och visat att saker som i ett ljus upplevs logiska och självklara, i ett annat kan upplevas 
diffusa och främmande. Gränser och mening, människa och ting tänker jag är viktigt att öppna 
upp både för variation, förståelse och förändringsmöjlighet. För oavsett hur vardagligt och 
bekant något kan framstå finns där mycket att undersöka.
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