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Datorkonst, digital konst, mediakonst eller nätkonst_ Beteck
ningarna känns idag som självklara delar av konstscenen 
även om det är en förhå llandevis kort tid som det förhå lli t sig 
så. Den korta tidsperioden har möjligtvis också skapat oreda i 
själva språkbruket. Det som är datorkonst för någon är cyber
konst för någon annan. Det finns inte heller givna kopplingar 
mellan olika redskap, medier och genrer. Det är svårt att tän
ka sig konst utan medier - alltså sku lle "mediakonst" vara en 
fullkomlig absurd genreindelning. Vi kan kritise ra konceptkon
sten för samma sak och vad har egentligen popkonsten med 
"pop" att göra? Det finns inte heller några skarpa gränser för 
vad man kan räkna in som digital konst eller datorkonst. Det 
van li gaste är att man avser konst som ti llverkats med hjälp av 
en dator. Exempelvis det sällan undersökta området 
"ASCII -konst", en figurativ men samtidigt textbaserad konst 
som utnyttjar skrivtecken ur ASCll-teckenkoden. Eller "fraktal
konst" som bygger på matematiska beräkningar. Denna genre 
var mest populär på 1980-talet men väcker nu inte lika stor 
uppmärksamhet. 

I denna rapport kommer jag att fokusera på hur den 
digitala tekniken utvecklades och kommunicerades i konstnär
lig utbildning mellan 1986 och 1996. Varför, kan man fråga sig, 
är just dessa tio år intressanta? Det finns många svar på den 
frågan men jag nöjer mig med att inledningsvis ge exempel 
dels på teknikutvecklingen och dels på media- och kommuni
kationsutvecklingen. 

Ar 1986 var datorer mycket ovanliga i konstnärliga sam
manhang men det fanns en rad datorer på marknaden som 
klarade enklare uppgifter, exempelvis de så kallade ABC-dato
rerna från Motala.1 Vid denna tid introducerades också en för 
Sverige framtagen "skoldator", en lntelbaserad dator som kall-

Luxor datorer AB sed mera Nokia-Luxor Information System AB 
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lades för Compis - utvecklad av Telenova.2 Skoldatorn gjorde 
emellertid ingen större succe, den blev i realiteten omodern 
innan den plockats ur emballaget. Sverige hade tidigt datorise
rats och man insåg från myndigheternas håll vikten av att öka 
ku nskaperna kring denna teknik. På sjuttiotalet hade Skolöver
styrelsen framställt en handlingsplan för "dataunderviningen" 
i skolan. Kort därefter finansierade Styrelsen för Teknisk Ut
veckling gemensamt med Skolöverstyrelsen ett projekt som 
skulle leda fram till ovan nämnda Compis. Men de många na
tionella varianterna av mindre bruksdatorer kom att få alltmer 
allvarl ig konkurrens från IBM:s fem år tidigare lanserade per
sondator med Microsofts operativsystem, MS-DOS. Den enda 
egentliga utmaningen till dessa persondatorer kom från Apple, i 
övrigt var det I SM-kompatibla varianter som vann mark. Tyvärr 
kunde den svenska skoldatorn inte hantera I BM:s programva ra 
eller operativsystem utan gick samma öde tillmötes som fler
talet andra konkurrenter, efterfrågan försvann successivt men 
själva tekniken hade kommit för att stanna. 

Om vi funderar en stund över mediernas utveckling 
under samma period och våra sätt att kommunicera, så kan vi 
också här se en radikal förändring. Låt mig ta ett exempel som 
många av oss minns. I mediabevakningen efter mordet på 
statsminister Olof Palme 1986 kunde man läsa om mystiska 
män som strax innan mordet sku lle ha gått omkring och talat i 
kommunikationsradio, i så kallade walkie-talkies. Tio år senare 
skulle denna scen närmast betraktas som absurd , eftersom 
GSM-telefoner då återfanns i var och varannan ficka. Då kunde 
man läsa kvällstidningarna på Internet och följa nyhetsrap
porteringen minut för minut om man hade lust. Databaser, 
exempelvis hela nationella telefonkatalogen, fanns utlagda och 
var åtkomliga för sökning på Internet och man kommunice-

2 I ntel 80186 



rade med e-post. Utvecklingen hade gått så långt att till och 
med rörliga bilder kunde digitaliseras i realtid, televisionen 
förberedde digitalisering av sina sändningar. År 1996 hade i 
stort sett alla skolor tillgång till datorer - även de konstnär
li ga högskolorna. Samhället hade genomgått ett slags digitalt 
stålbad. 

Syftet med min studie har varit att undersöka utveck
lingstendenser inom utbildningsväsendet och bidra till en 
ökad förståelse för de premisser under vilka digital konst un
der den rubricerade tiden togs omhand och kommunicerades 
- främst med fokus på kursverksamheten vid de statliga konst
högskolorna. jag vill här i korthet nämna några texter som jag 
haft nytta av i detta arbete. En studie som fokuserar på sam
tida digitala konst är Christiane Pauls Digtal Art (2003). Pauls 
undersökn ing behandlar utveckli ngen från 1980-talet fram till 
ca 2000. Här finns samma distinktion mellan digital teknik 
som verktyg och som medium som jag själv försökte skriva 
fram i Digitala pionjärer men med färskare exempel. Christiane 
Paul är adjungerad Curator vid New Media Arts, Whitney Mu
seum of American Art i New York. 

En svensk antologi som är intressant i sammanhanget är 
Peter Hagdah l och Anne joki-Jakobssons Kolliderande världar: 
konst och nya media (2005). Här finns ett urval texter (de engel
ska i översättning av Astrid Trotzig) som behandlar hur konst 
och teknik berör varandra. Några intressanta avhandlingar kan 
nämnas: filmvetaren Karl Hanssons Det figurala och den rörliga 
bilden (2006) där bland andra konstnären Bill Viola behandlas, 
Viola kommer att beröras i intervjukapitlet. En annan viktig 
avhand ling är Charlotte Bydlers The Global Art World lnc.: On 
the Glohalization of Contemporary Art (2004). Bydler har stude
rat konstvärldens globalisering och diskuterar bland annat vår 
västerländska konsthistoriska kanon och den institutionella 
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konstteorin. En betydelsefull text i sammanhanget är Henrik 
Karlssons utredning om konstnärlig forskarutbildning i Sverige 
"Hands/ag, famntag, klapp eller kyss" från 2002. 

Det finns två begrepp som som inlånats från den medie-ve
tenskapliga traditionen och som används i texten: Det första är 
"remediering" vilket utreds i Bolter och Grusins Remediation: 
Understanding New Media från 1999. Det andra är "konver
gens" med den betydelse det får ibland annat Briggs och 
Burkes A social history of the media : from Gutenberg to the 
Internet från 2002. 

Rapporten ingår i två olika serier, dels Linköping Studies 
in Art and Visual Communication, som nummer 5 samt i Stu
dies in Communication (SIC), som nummer 44. Projektet, vari 
denna rapport ingår, låg inledningsvis under tema Kommuni
kation, där jag hade en tjänst som forskarassistent. Därför pu
bliceras denna redovisning också som en SIC-rapport, märk
ligt nog som den sista i serien - i och med nedläggningen av 
Tema Kommunikation årsskiftet 2006/2007. Temat har framför 
allt beskrivits som en viktig bas för samtalsforskning men det 
kan vara värt att notera att det vid Tema Kommunikation också 
funnits en betydande inriktning på bild. Linköpingsdoktorerna 
som inriktat sig mot konst och bild har kommit att bli upp
skattade forskare och lärare runt om i landet: Anette Göthlund, 
professor vid Konstfack; Yvonne Eriksson, lektor vid Göteborgs 
universitet; professor Solfrid Söderlind, överintendent vid 
Nationalmuseum och Anna Tellgren, intendent vid Moderna 
museet, för att nämna några. Sedan professor Lena Johannes
son lämnat temat blev det , för bildforskare, betydligt svårare 
att antas till forskarutbildningen - även om bi ldområdet i sig 
utvecklades genom att avdelningen för Konstvetenskap och 
visuell kommunikation varit knuten till temat i drygt tio år. 

Studien har varit möj lig genom generöst bidrag från 



Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, senare 
förvaltat av Vetenskapsrådet. Jag vill också tacka en rad kolle
gor och vänner för al l hjälp och allt stöd: FD Anita Andersson, 
förste bibliotekarie Christina Brage, FM Anna Bryntorp, docent 
Bengt Lärkner, FK Carina Milde, professor Gert Z Nordström 
samt konstnären Bengt Rooke. Er medverkan har varit upp
skattad och oumbärlig. 
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Den gränslösa konsten 

Det brukar tid efter annan framföras att datorkonsten, om 
man nu kan tala om en sådan, är global. Den globala publiken 
finns visseligen spridd över ett ständigt växande geografiskt 
område, men det tål att diskutera vilka skikt den består av. En
dast en liten del av världens befolkning hade i början av 2000-
talet tillgång till datorer. Men det går inte att bortse från vilken 
betydelse digital teknik redan fått när det gäller spridning av 
konst i semiosfären3• 

3 Ju rij Lotmans ide om en sammanhängande värld av kommunikation - jmf 
med biosfär. 

17 



18 

Ett ord som glokal kan tjäna som exempel på hur postmodernisti ska lo
kala berättelser och Mcluhans globala by samspelar som attribut till den 
nya, mediala konsten. Resultatet är ett slags stenografi för hur medierade 
markörer som orter, namn, bildtraditioner och liknande effekter av mig
rationer, kommunikation och ekonomi fungerar i västerländskt global ise
rat institutionellt konstbegrepp. Det enda icke-lokala i konsten är fakt iskt 
själva konstbegreppet som sällan ifrågasätts på allvar/ ... / naturligtvis är 
all konst lokal även om den sprids och tolkas mer eller mindre lätt.4 

Nya medier har kontinuerligt förbättrat informationens räck
vidd. Ny teknik användes inom konsten i hög utsträckning 
redan under 1960-talet även om utvecklingen inte då gick li ka 
snabbt.5 De konstnäre r som då formulerade sina tankar om en 
ny konst i en ny värld har sett en delvis annan utveckling - där 
al la, eller ingen, kom att få rätt. Det som under 1960-talet tagit 
veckor i anspråk i fråga om programmering kunde efter det att 
persondatorerna introducerats åstadkommas under bråkdelen 
av denna tidsrymd. 

Konstnärerna var inte längre beroende av samarbete 
med datatekniker men lika fullt va r de beroende av både pro
gramvarans och hårdvarans möjligheter. Snarare blev det så 
att avståndet mellan programutvecklare och konstnärer ökade, 
exempelvis i de fall då svenska konstnärer använder datorer 
tillverkade för en generell marknad med anonyma utvecklare. 
Spridningskanalerna blev i och med Internet fler, samma sak 
gäl ler det antal konstnärer som arbetade med datortekniken. 
Datorer blev ett vanligt förekommande verktyg som användes 
av konstnärer med samma naturl ighet som av musiker, förfat-

4 Charlotte Bydler Den autonoma konstens internationalisering - En para
noid historia http://www.crac.org/contextmapp/paranoid.htm [access 
2005-03-31 J Bydler fokuserar här speciell t på samtidskonstens interna
tionalisering 

5 Gary Svensson (2005) "Elektronhjärnan och den svenska efterkrigskonsten 
- tre utopiska anslag", i Martin Kylhammar, Michael Godhe (red), Frigörare?, 
Carlsson, Stockholm, pp.80-95. 



tare och även, till viss del, publik. Men det förekom långt in på 
1970-talet att konstnärer förlöjligades för att de använde dato
rer, vi kommer längre fram i studien att se exempel på detta. 

Vid mitten av 1990-talet deltog jag i lärorikt symposium 
som kallades för "Creative Crossroads", en sammankomst 
som behandlade vetenskapen, konsten och entreprenörska
pet. I fokus stod konstnärerna Christo och jeanne-Claude 
som också deltog i avslutande paneldiskussion. Sedan dess 
har jag tyckt mig se hur samtidskonsten utvecklats också mot 
ett medialt men också ofta forskningsnära fält. Hösten 2004 
- nästan tio år efter "Creative Crossroads" - var jag som en del 
i detta projekt med och arrangerade ett symposium i Norrkö
ping med temat "nya medier". Det var ett samarbete mellan 
Norrköpings Konstmuseum, Norrköpings Visualiserings- och 
lnteraktionsstudio (NVIS) , magisterprogrammet Kultur Sam
hälle Mediegestaltning (KSM) , Campus Norrköping och Tema 
Kommunikation vid Linköpings universitet. Till symposiet 
inbjöds aktörer inom konsthögskolorna, konstnärer, andra 
forskare och utbildare från fälten "konst och vetenskap" och 
"konst och teknik" att utbyta erfarenheter och framtidsvisio
ner. Symposiet ägde rum i kölvattnet på utställningen Tekno
logi för livet - om Experiments in Art and Technology, där Bil ly 
Kluvers gärningar uppmärksammats men området konst och 
vetenskap har också under en rad år uppmärksammats i såväl 
Sverige som internationellt. 

Båda ovanstående symposier har tillsammans med den 
beskrivna diskursen fungerat som inspiration t ill föreliggande 
studie där avsikten inte enbart är att peka på utbildningssi
tuationen för nya media, utan också att få större förståelse för 
samtidskonstens förutsättningar beträffande konst och teknik, 
konst och vetenskap. Fysikern Mats Nordahl är en av många 
som intresserat sig för området. I en artikel från 2002 skriver 
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han: 

En / ... / anledning till närmandet mellan konst och vetenskap 
ligger / ... / i att konsten fått en mer undersökande natur. Många 
konceptuellt orienterade konstnärer arbetar med tyd liga och ren
odlade ideer på ett sätt som visserligen skiljer sig från vetenska
pen, men ändå kan göra att forskare kan känna igen sig. I Sverige 
återspeglas detta också i en diskussion om begreppet konstnär
lig forskning / ... / Framstående internationella institutioner som 
I RCAM i Paris kombinerar konstnärlig och vetenskaplig verksam
het/ ... / Inom andra konstarter finns i många fall inte alls samma 
utvecklade forskningsperspektiv.6 

Nordahl arbetar vid Art & Technology på Chalmers i Göteborg, 
ett program som arrangeras i samarbete med Konstnärliga 
fakulteten vid Göteborgs universitet. Man riktar sig till tekniker 
och naturvetare som vill arbeta med konstnärliga metoder, en 
utveckling av utbildningssystemet som man kan se på flera 
håll. 

Detta var några korta neds lag som var tänkta att exem
plifiera den omfattande utvecklingen som skett inom konst
världen. Inför studien ville jag använda ett brett spektra av 
empiri; arbetsrapporter, verksamhetsberättelser, och kurspla
ner men också curricula, utställningskataloger samt intervjuer. 
Dokumenten skulle ge underlag för frågor som jag kunde an
vända mig av i de senare intervjuerna. Kursdokumentationen 
skulle bidra med namn på lärare och forskare som förhopp
ningsvis skulle kunna ge upplysningar om informella nätverk. 

Det visade sig emellertid att dokumentationen var brist
fällig och att många av pionjärerna aldrig egentligen dokumen
terade sin egen samtid på det sätt man kunde önska. Namn 
på möjliga informanter kunde dock tas fram genom listor över 

6 Mats Nordahl (2002) "Konst och vetenskap har närmat sig varandra" 
Alba.nu nr 6 http: / /www.alba.nu/Alba6_02/nordahl.html [access 2005-
09-06) 



lärare, gästlärare och elever på konsthögskolorna. Genom 
denna första kartlägning kunde en rad personer uppsökas för 
djupare intervjuer. De flesta intervjuades via telefon men har 
i efterhand också haft möjlighet att kommentera utskrifter, 
både transkriptioner och vidarebearbetningar. Här redovisas 
åtta stycken av dessa. En intervju som återfinns nedan är med 
forskaren Lars Vipsjö som under delvis samma period arbetat 
med västra Sverige - ett område som jag därför avstod från. 
Dock återges delar av materialet genom intervjun. 

Syftet med studien har varit att undersöka utvecklings
tendenser inom utbildningsväsendet och bidra till en ökad för
ståelse för de premisser under vilka digital konst mellan 1986 
och 1996 togs omhand och kommunicerades - främst med 
fokus på kursverksamheten vid de statliga konsthögskolorna. 
Mitt val av studieobjekt härrör från iden om en globaliserad 
institutionell konstteori, den professionella diskursen där man 
brukar nämna växelverkan mellan exempelvis kritiker, konst
historiker, curatorer och konstmarknaden. I undersökni ngen 
fokuserar jag på ytterligare en viktig men delvis förbisedd 
del av utvecklandet av konstens kanon: konstutbild ningen. 
Genom detta kommer man in på en rad teoretiska problem
områden såsom kulturell globalisering och postmodernism 
men också de olika mediernas konvergens och det som brukar 
kallas för remediering. Även om jag senare kommer att för
hålla mig till olika tolkningsramar, vill jag poängtera att detta 
framför allt är en empirisk driven text. 
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Konstnärlig utbildning 
vid tiden för undersökningen 

Som jag i förra kapitlet påpekade har den konstnärliga ut
bildningen en viktig del i konstens historia, tradition och det 
som vi kan kalla för "kanon". Den institutionella konstteorin 
utgår från vad konstvärlden uppfattar som konst, alltså det 
som exempelvis tolkas som "god konst" av konstvärldens 
institutioner blir "god konst". Men vilka består den profes
sionella diskursens medlemmar av? Mellan vi lka sker denna 
växelverkan? Man brukar exempelvis nämna curatorer, kritiker, 
konsthistoriker och konstmarknaden. Faktum är att konstut-
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bildningen sällan har undersökts som om den var en del av 
utvecklandet av konstens kanon. Lägger man så till att konsten 
utveckling från 1980-talet gått i en riktning där man till stor del 
inriktat sig på ideer och samhällskritik, så är det märkligt att 
inte fler studier finns där man undersöker hur konstskolorna 
förändrats . Först vill jag peka på några strukturella förändring
ar och i korthet presentera några av skolorna. 

Rapporten Swedish Higher Education: A SURVEY 1977-
2000 tydliggör stora förändringar i utbildningssystemet, en del 
kom att bli genomgripande.7 Till och med 1993 fanns det ex
empelvis ungefär 100 allmänna utbildningslinjer med varierad 
längd från 40 till 220 poäng. Sedan dess har linjerna, en efter 
en plockats bort från systemet. Denna text tangerar ovanståen
de undersökningsperiod men även under föreliggande studies 
snävare spann sker förändringar. 

Den viktigaste formella och genomgripande förändring
en som skedde mot slutet av min avgränsning, inleddes 1995 
då Kungliga Konsthögskolan fick magisterexamensrätt. Detta 
var för övrigt enligt uppgifter från Högskoleverket, det första 
beslut verket över huvud taget fattat om examensrätt. Lik
nande ärenden handhades tidigare direkt av regeringen - en 
ordning som förändrades i och med Högskoleverkets inrät
tande den l juli 1995. 

I ett pressmeddelande 1995-11 -07 uttrycker dåvarande 
generaldirektör Agneta Bladh sin syn på beslutet som "en 
markering" av utbildningarnas ställning inom universitet och 
högskolor. Konstfack hade redan tidigare magisterexamensrätt 
inom grafisk design, industridesign samt inredningsarkitektur 
och möbeldesign. 

Om vi överblickar samtliga konsthögskolor som ger 

7 National Agency for Higher Education (2001 ). Swedish Higher Education: A 
survey 7 977-2000. Stockholm: Högs kolverket. 



utbildning inom fri konst med möjlighet till att ta ut konstnär
lig magisterexamen (Master of Art) så är de fortfarande gan
ska få; Kungliga Konsthögskolan med magisterprogram som 
omfattar fem års studier i måleri, skulptur, monumental konst, 
grafik, digitala media, video och foto, Konstfack, med utbild
ningar inom konst, design, konsthantverk och bildpedagogik, 
Konsthögskolan Valand, som numera bjuder två magisterpro
gram som leder till magisterexamen, Fri Konst 200 poäng och 
Fri konst och Digital gestaltning 80 poäng, Konsthögskolan 
i Malmö, som startade under hösten 1995 och likt de andra 
konsthögskolorna ger en femårig utbildning i fri konst och 
Umeå Universitet som inom ramen för Programmet för Fri 
konst erbjuder magisterexamen i fri konst. 

Gemensamt för de flesta är att de, som traditionen bju
der, tillhandahåller en egen atelje till varje student men också 
ett stort kursutbud där studenterna har möjlighet att efter 
gemensam baskurs välja en individuell studieplan. Kungliga 
Konsthögskolan, som med lång tradition har över 200 stude
rande inom fri konst, arkitektur och restaurerings konst, ger 
magisterprogrammet i fri konst omfattande fem års studier 
i måleri, skulptur, monumentalkonst, grafik, digitala media, 
video och foto. 

Konstfack grundades 1844. Skolan förstatligades 1945 
och döptes till Konstfackskolan. 1977 blev Konstfackskolan 
högskola. Konstfack ger numera utbildningar i både konst, 
design, konsthantverk och bildpedagogik. Konsthögskolan Va
land grundades 1865 och erbjuder två magisterprogram som 
leder till magisterexamen, Efter avlagd magisterexamen finns 
möjlighet att söka vidare till två utbildningar av fo rskningska
raktär, konstlab och doktorandprogrammet. 

Vid skolan i Malmö finns två professurer i fri konst samt 
en internationell gästprofessur. Vid Umeå Universitet finns 
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Programmet för Fri konst, 200 poäng. Utbildningen inleds 
med breda orienterande kurser men också fördjupning i konst
närliga tekniker såväl som i konst- och kulturhistoria. Efte r två 
år börjar studenterna ägna sig åt självständigt konstnärligt 
arbete. Även här ges magisterexamen i fri konst. Till program
met antas 12 studerande per år. 

Sammanfattningsvis kan man säga att utveckli ngen gick 
mycket fort och vägen ti ll enhetliga magisterkurser var kantad 
med undersökningar och prövningar. I Högskoleverkets ra p
port om konstnärlig kandidat- och magisterexamen8 så fram
går det att endast två skolor 1996 hade rätt att utfärda magis
terexamen och kandidatexamen: Kungliga Konsthögskolan och 
Konstfack. 

Kungliga Konsthögskolan får rätt att utfärda magisterexamen 
i ämnet fri konst. Man bedömer att skolan väl uppfyller kriteri· 
erna, och att den präglas av både stabilitet och stor konstnärlig 
utveckl i ngskra ft. 9 

Konstfack fick nöja sig med rätten att utfärda kandidatexamen 
inom de ämnen som högskolans ledning bedömde skulle 
uppfylla kriterierna. Däremot så fick Konstfack rätt att utfärda 
magisterexamen inom bild pedagogik, med inriktning mot fri 
konst bland annat efter att kompletteringar gjorts på lärarsi
dan.10 Dessa första magisterrättigheter medförde att utbi ld
ningarna granskades speciellt under de första åren, som bruk
ligt är. Därför finns det gott om textmaterial från den här tiden . 
I Högskoleverkets granskning och bedömning av kvalitetsarbe
tet vid Kungliga Konsthögskolan framgick å ret därpå att man 
var nöjd med hur skolan utvecklats. Högskoleverket ansåg att 

8 Högskoleverket Konstnärlig kandidat- och magisterexamen - examens-
rättsprövning Rapportserie 1996:4 R 

9 lbid 
10 lbid 



den förnyelse- och förändringsprocess som inletts harmonie
rade med ve rkets förväntningar. Det framgår också att 

(ä) ndringarna / .. . /skett i relation till den internationella och nationella 
konkurrensen inom konstutbildningen, som i sin tur står i relation till den 

internationella konstscenen 11
• 

Examensrättigheterna delades alltså ej ut med någon större 
automatik. Detta år ansökte inte mindre än fem andra skolor 
om examensrättigheter för Konstnärlig högskoleexamen.12 Då 
prövades ytterligare ansökningar om konstnärlig högskoleexa
men, denna gång för Konst och design; Capellagården, Carl 
Malmstens skola, Handarbetets Vä nners skola, Stenebys kola n 
samt Sätergläntan, Hemslöjdens gård - samtliga fick då av
slag på sin begäran om konstnärlig högskoleexamen. 

Sedan den här tiden har det hänt otroligt mycket inom 
univers itets- och högskolevärlden som jag inte kommer att gå 
in närmare på. Dock vill jag peka på den utveckling som skett 
när det gäller konstnärlig doktorsexamen. Den fo rsknings nära 
och samhällskritiska utvecklingen som skett inom konstutb ild
ningen har också inneburit en akademisering. Vad detta kom
mer att resultera i vet vi ännu inte och det ligger också utanför 
den här studiens avgränsningar. 

11 Högskoleverket Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Kungl. 
Konsthögskolan Rapportserie 1997:35 R 

12 Högskoleverket Konstnärlig högskoleexamen i konst ~design vid fem 
hantverksskolor - examensrättsprövning Rapportserie 1997:34 R 
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" 

Formuleringen 

av det digitala objektet 

Första gången en dator spelade musik var 1957 på Bell La boratories 
i USA. Melodin hette Daisy vilket är samma melodi som den intelli 
genta datorn HAL i Stanley Kubricks filmatisering av Arthu r C Clarkes 
science fiction-roman Ar 2001 börjar nynna när den monteras sönder. 
Detta är givetvis ingen slump, utan en avsikt från regissörens sida att 
ta datorn till sin "barndom" i dubbel bemärkelse när den fö rlo rar sin 
avancerade elektroniska identitet.11 

" 
13 Linus Walleij Copyright finns inte V3.0 http://www.df.lth.se/- triad / book/index. 

html (2001-12-03) 
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En rad människor har intresserat sig för frågan om hur kon
stens roll har förändrats i samband med den digitala teknikens 
framväxt. Christer Wigerfelt intervjuade professor Bryndfs 
Snaebjörnsdottf r på konsthögskolan Valand i Göteborg 2002. 
Snaebjörnsdottf r argumenterade för den ökade tillgänglig
heten som den digitala revolutionen medfört. När ny teknik 
sjunker i pris möjliggörs mer omfångsrika experiment. Snae
björnsdottfr uttryckte också i intervjun att samtidskonstens 
funktion förändrats. 

För inte så länge sedan var bilden av en konstnär en stabi l figur, 
som arbetade i sin atelje för att uttrycka sin syn på världen. Den 
typen av konstnär antogs också snällt invänta att bl i upptäckt av 
en gallerist eller konsthandlare, för att sedan bli upptäckt av res
ten av världen. Det var gallerierna som skulle skapa publiken. Idag 
är ga llerierna bara en av Aera möjliga kontexter som konstnären 
kan arbeta inom. Under en tid har nu konstnärerna ägnat s ig åt 
att "skapa samband" mer än att "uttrycka sig". Det betyder att 
många samtidskonstnärer identifierar vem de arbetar för, vem 
som är publiken och tidigt tar med den i utvecklingen av koncept 
och form. 14 

Allt förändrades givetvis inte i och med den digitala tekniken 
och stora förändringar skedde kontinuerligt under hela ef
terkrigsperioden. En förändring av scenen som bland annat 
innebar en större mångfald av konstnärer, gallerier och konst
närliga medier men också, mot slutet av 1960-talet, en ökad 
politisk polarisering. För Sveriges del innebar detta också en 
övergång till modernismens kanske viktigaste konsoliderings
fas, vilket gav en kort men förtätad period där övergångarna 
blev hastiga och omvälvande. I denna konceptuellt sett drivna 
period inträffade en lustighet - sjä lva brukandet av teknik blev 
i sig stundom en konstnärlig manifestation, på samma sätt 

14 Christer Wigerfelt (2002) "Hur förändras samhället av digital konst?" 
Alba.nu nr 6 



som fysisk handling inom andra riktningar blev integrerat med 
konstverket, exempelvis inom situationismen. I flera fa ll har 
det varit tydligt att konstnärerna varit väl medvetna om den 
potentiella kraft som datorerna skulle komma att få beträf
fande utvecklings- och spridningsmöjligheter. Det är markant 
hur medvetet frågan om teknikens möjligheter utvecklades 
- exempelvis genom att försöka konstruera ljud som ingen 
tidigare hört eller virtuel la rum som ingen tidigare sett. 15 

Slutet av denna period kantades också av rejäla kultur
krockar. Med poputställningar och popmusik upplöstes delvis 
gränserna mot trivialkulturen. Detta skedde mitt i den så kall
lade " hej-reformen" som i efterhand skildrat s med viss humor. 
Mitt bland politiska allvarsamma uttryck på den kulture lla sce
nen , fanns de som arbetade utan dessa samhäl leliga totala an
språk i en mer kontemplativ riktining och mot en förstärkn ing 
av individens identitet. En av dessa, konstnären och musikern 
Ralph Lundsten, gav i en enda mening uttryck för t idsandan i 
en radiointervju år 2001, detta i en passus om 1960-talet och 
om arbetet med Hej Stad på Moderna museet: 

-68 sa man NEJ ti ll al lt, vi sa HEJ till allt! 16 

15 Exempelvis verksamheten på Elektronmus ikstudion i Stockholm. j äm 
för Gary Svensson 2000 

16 Lundsten i Radiointervj u 2001 -03-29 beträffande utställn ingen, arkitekt Bo 
Grönlund skriver (1 966) : "Ou pphörl igt hamra r Leo Nilssons och Ralph Lund
stens dissonanser på våra trumhinnor. Oupphö rl igt slår bilderna sönder bluf
fen om svenskens trygga liv i vä lfärdsplastpåsen." Återgivet på http://hjem. 
get2net.dk/gronlund/ hej_stad.html [2002-01-3 l ] 
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Ralph Lundsten, 
DEN IMMATERIELLA 
PROCESSEN, 
Konstsalongen Samla
ren, Stockholm 1968. 
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Den "nya konsten" hade fått varierat mottagande och snart var 
det dags för den nya filosofin att etablera sig - det som kom 
att utvecklas till diskussionen om det postmoderna samhäl
let. Det är alltid svårt att hitta övergångsställen i det historiska 
landskapet men en möjlig brytpunkt är i mitten av 1980-talet. 

1 i I: Ett personligt minne är 
Peter R Meyers (1949-

' 2003) radioprogram 
Nattövning17 (vilka sändes 
1982-1983) och Moderna 

I museets utställning med 
samma namn där Audio 
och Mail-art exponera
des.18 Nattö1ming kom 
också att bli TV-program 
under en kort period. jag 
minns att jag fascinera
des av att de experiment 
som presenterades: allti
från konstnären Enzo Mi
narelli till Robert "Zero" 
Brobergs alteregon Polb 

Tott l & 2. Det kändes som om något nytt var på gång, en ny 
konst och nya medier - eller kanske medier som interagerade 
med varandra. 

Lars Vilks skriver i ett brev om den objektlösa konsten och 
om utvecklingen från 1960-talet, där han trots allt ser den som 

17 Nattövning är också en roman av Eyvind Johnson som utkom 1938. Romanen 
behandlar nazism och fascism och är skriven i en slags indignation över 1930-
talet. Möjligtvis kan romanen varit en inspirationskälla för Meyer. 

18 Se vidare Peter R Meyer (red.) Audio: ljudkonst med Peter R Meyer och radio-
programmet Nattövning: Moderna museet 12 mars- 10april 1983 /Stockholm: 
Moderna mus., 1983 



perifier - den "riktiga" effekten märker han inte förrän i början 
av just 1980-talet: 

Allt verkar klaras av vid den tiden. [1960-talet, min anmärkning] Men rö
relsen blir ändå perifer, den får inget riktigt genombrott förrän med det 
postmoderna. Och en vinglig väg eftersom den första hälften av 80-talet 
präglas av måleri med i huvudsak konventionella förtecken. Enligt min 
bedömning är det först ett stycke in på 90-talet som konceptkonstens 
teorier blir ledande i den internationella konstvärlden - acceptansen 
av t ex den institutionella konstteorin, upphöjandet av Duchamp som 
samtidskonstens utgångspunkt etc.19 

Detta stämmer också ganska in på datorkonsten som funnits 
som genre i vart fall sedan 1968 men som inte ri ktigt accep
terats för än 20 år senare. Datorer var inget som humanister 
skulle befatta sig med - de var militära uppfinni ngar som ej 
hörde hemma inom konsten.20 

Datorerna förknippades med beräkningar av projektiler, möj
ligtvis väderprognoser men ändå långt från dagens ideer där 
datorerna har en långt mer "humanistisk" framtoning (anime
ring, chat, informationssökning, spel etc) . Märkligt nog berörde 
denna kritik inte musiklivet i lika hög grad. 
Elektronmusiken vann en bred uppskattning hos publiken och 
här kom även digital teknik in på ett mer naturligt sätt, mycket 
beroende på att musikerna under en lång period redan använt 
elektronisk media. 
Denna tradition går fakt iskt t illbaka ända ti ll det sena 1800-
ta lets "spelande telegrafer" och det t idiga 1900-talets " thermi
ner" - föregångare ti ll 1970-talets "moogar" . 

Elektroniken har också varit ett markant inslag inom 
populärmusiken, från amerikansk rock till Jean Michel j arres 
symfoniska opus. Även om det då och då i historien uppkom
mit situationer där tekniken ifrågasatts, ett i efterhand ofta 

19 Lars Vi lks i brev (e-post). Date: Mon, 11 Mar 2002 09:40:1 4 +0100 

20 jmf svens son 2000 
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Ladoniens flagga 
med EU:s omar
betade flagga i 
koloniposition. 
Fotot taget på La
doniens 7 Oårsdag 
den 30 juli 2006. 
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uppmärksammat exempel är när Bob Dylan använde elgitarr 
på scenen vid Newport Folk Festival i Rhode Island vid mitten 
av 1960-talet - något som då inte föll publiken i smaken. 

Allmänt sett fanns ett stort teknikintresse. En rad nya 
uppfinningar och nya konstformer skapade stora förväntningar 
hos publiken. Mot slutet av 1960-talet, då datorkonsten bör
jade spridas till mer än enstaka entusiaster, uppenbarade sig 
alltså denna högteknologi mitt i konstens befintliga problem
områden med angelägna frågor om betydelse, spridnings
möjligheter, materialval , ideologi etc. Då, mot slutet av den 
epok som vi brukar kalla modernismen, märker vi hur verkets 
referenser till konstnären förändras, exempelvis genom att fler 
personer involveras i själva produktionen och att gränsen mel
lan tekniker och konstnärer ibland osynliggörs. En viktig scen 
var föreningen Fylkingen i Stockholm. Föreningen kom att bli 
en institution med förtjänster både vad gäller produktion och 
som scen för uppförande. Fortfarande är Fylkingen en viktig 
förening för elektronmusiker, experimentfilmare och media
konstnäre r.21 

En hel del av de tidigare experimenten inriktades på 
att sammanfoga bild och ljud. Det var nog inte alltid så att 
hybridformernas ingredienser komponerades i enlighet med 
genomtänkta recept, istället verkar det vara så att experimen
ten i sig var lika viktiga som den slutgiltiga form som hittades. 
De nya uttryckssätten går ibland att inordna efter olika rörelser 
och riktningar: underground, Fluxus eller konkret poesi . Men 
lika ofta är de svåra att inordna i några av dessa, det rörde sig 
många gånger om rena experiment. Datorkonstnärerna sökte 
alternativa uttryckssätt - internationellt har man jämfört de 

21 Se exempelvis Gary Svensson (2006) "Den tidiga monitorkonsten : TV
experiment i Sverige", i Astrid Söderbergh Widding (red.), Konst som 
rörlig bild - från Diagonalsymfonin till Whiteout, Bokförlaget Langen
skiöld, Stockholm, pp.95-128. 
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tidiga pionjärerna med den konkreta poesins utövare: poeter, 
bildkonstnärer, filosofer, musiker med flera. 

Även om det inte gäller alla så är det tydligt att dator
konstnärerna arbetade inom olika fält. Då avses inte enbart 
att flera utvecklades mot en mer experimentell praktik, utan 
också att konstnärerna i hög grad var ve rksamma inom olika 
konstnärliga fält; de som kombinerade bild, poesi och musik, 
situationistister, de som utförde matematiska beräkningar, 
för att nämna några exempel. Flera intresserade sig också för 
maskinellt framställda bilder, detta kunde ta sig olika former, 
alltifrån utställningar bestående av fotografier tagna med foto
automater, som konkreta, stochastiskt framställda mönster. 

I Finland hade den kulturella scenen beträffande medi
akonsten utvecklats på ungefär samma sätt. Det finns flera 
anledningar att studera detta grannland, där elektronmusiken 
redan i slutet av 1950-talet introducerades genom verk som 
Du sköna nya värld (1959) av Martti Vuorenjuuri och Kolme 
elektronista harjoitelmaa (1960) av Bengt johansson.22 

En tydlig centralgestalt inom mediakonsten va r Erkki 
Kurenniemi.23 För oss speciellt intressant då han vid sidan av 
egna experiment byggde Ralph Lundstens berömda synthesi
zer som ställdes ut 1966. Kurenniemi hade vid den tiden redan 
en lång erfarenhet, bland annat genom sitt samarbete med 
Numminen24 men också genom framträdanden med musik-

22 Pertti Hakala (1996) http: f/www.phinnweb.com/early/index.html 
(2001-12-04) Mauri Antero Numminen, Mattijuhani Koponen och Pek
ka Airaksinen var andra viktiga namn 

23 Redan 1962 började Kurenniemi bygga en experimentell musikstudio 
vid Helsingfors universitet och 1964 stod hans första synthesizer fär
dig. 

24 Numminen spelade redan 1961 in det som har kallats Finlands första 
opus i musique concrete Eleitä kolmel/e röyhtäilijälle, utg. 1967. Kuren
niemi byggde en Sähkökvartetti - en "elektronisk kvartett" - som skul le 
kunna användas till Numminens scenframträdanden. 



gruppen Suomen Musiikkinuoriso25• Detta var i stort sett samti
digt som Kurenniemi framförde happeningliknande opus. 

Hela denna utveckling med elektronisk och ibland också 
digital media ägde alltså rum samtidigt som konsten och 
konstnärsrollen utvecklades på annat sätt - både vad gäller 
material och spridning: affischkonst, bokproduktion, film , 
skivproduktion och andra typer av massmedierad kommuni
kation med uttryckligt konstnärliga ansatser. Prem isserna för 
produktion och spridning är givetvis ett förhållandet mellan 
konsten och det som konstvärlden speglar sig emot. Här ser vi 
också en problematisering beträffande upphovsmannaskapet. 
Fler personer inblandas i produktionen etc. Det är delvi s mot 
denna bakgrund som vi kan förstå nästa kapitel, vilket består 
av intervjuer som bearbetats från transkriberingar till mer läs
vänliga berättelser. 

25 Erkki Salmenhaara, Henrik Otto Donner, Jlpo Saunio, Kaj Chyden ius, 
Kari Rydman med flera 
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OlofGlemme 

Efter sin lärarutbildning var Olof Glemme ve rksam på mellan
stadiet i nio år innan han mellan åren 1986 och 1988 gick en 
tvåårig påbyggnadsutbildning vid Konstfack. Två år senare bör
jade Glemme själv arbeta, som lärare i fotografi, vid samma 
konsthögskola. Han minns när den första datorn 1993 köptes 
in till institutionen och han var själv också med att genomföra 
detta. 

Det skedde vid en tid då även andra konsthögskolor 
köpte in digital teknik, Glemme minns att det fanns en viss 
kontakt mellan Konstfack och Kungliga konsthögskolan men 
att skolorna satsade på olika typer av teknik. Medan Konst
facks budget begränsades till en dator med Photoshop, en 
skrivare och en scanner så valde Kungliga konsthögskolan att 
satsa på dyr hårdvara. 

Med programvaran Photoshop såg Glemme att fotogra
fin kunde få samma frihet som måleriet, att fritt skapa vilken 
bild man så önskar. De visioner man hade för användandet av 
den nya tekniken präglades av nyfikenhet, en nyfikenhet riktad 
mot kapaciteten att kunna skapa vad man ville och ändå få det 
att se ut som ett fotografi. 

Vid denna tid kretsade mycket av svensk samtidskonst 
runt fotografiet. Glemme såg att fotografin under en period 
kontrovers iellt närmat sig måleriet och det har medfört att 
män niskor inte längre tror att det fotograferade är verklighet. 
Han poängterar här att det var fl era år sedan man kunde höra 
det gamla uttrycket "Kameran ljuger aldrig". 

Den förste fotograf som seriöst arbetade med digitalt 
fotografi va r, enligt Glemme, Sven Westerlund, ett namn som 
kanske först förknippas med fotografik. Som konsult spelade 
Westerlund en viktig roll i införandet av ny teknik på Konstfack. 
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Westerlund har numera ett företag som arbetar med digitala 
utskrifter och som han driver tillsamman med en person vid 
namn Stefan Olsson. Dessa två jobbade tillsammans på Foto
högskolan i Göteborg där Westerlund var lektor under flera år 
och där han byggde upp den digitala avdelningen. 

Mottagandet av den nya tekniken hos kollegorna och 
studenterna var enligt Glemme över lag positivt. Han påpekar 
att Konstfack var del av ett konstsammanhang och att man 
där hade ringa kontakt med "den ibland väldigt konservativa 
yrkesfotografivärlden", en yrkesgrupp som, trots omdömet, 
även de var positivt inställda till tekniken och som i den såg 
fler möj ligheter än problem. 

Olof Glemme uppfattade övergången till det digitala 
mediet som dramatisk , en uppfattning som mattades vartefter 
integreringen av den nya tekniken ägde rum. Vid den här tiden 
fanns ingen datorteknike r knuten till Konstfack men lärare 
inom Grafisk design och inom Industridesign hade en viss 
kompetens inom området. Kollegan inom Ind ustridesign hade 
en firma där Glemme hyrde in sig för att på nätterna kunna 
arbeta med hans dator. Songping Lee, lärare på Interdisci
plinära studier var även han en sakkunnig person som man 
kunde vända sig ti ll då han tidigare hade arbetat med Silicon 
Graphic-datorer, ett avancerat datasystem som låg över den 
vanliga användarnivån. Man

1
talade inte om datorkonst utan 

om ett gränsöverskridande. Den digitala tekniken blev ytterli
gare ett verktyg men sågs inte som särskilt revolutionerande. 
Det fanns inte särskilt mycket internationell kontakt. Däremot 
så har Glemme den uppfattningen att studenterna tog mycket 
intryck av varandra. 

Integreringen av den digitala tekniken i kursutbudet 
skedde genom en introduktion för nya studenter i mapp- och 
dokumenthantering. Kurser hölls även i bildbehandling där 

OlofGlemme. På cafe 1993 
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man koncentrerade sig på en gestaltande uppgift, de så kallade 
robotkurserna. Roboticskurserna är exempel på en typ av 
kurser som innefattat programmering. Naturligtvis så förekom 
också en hel del undervisning i videoredigering. Den visionära 
diskussionen om det digitala fått ge vika år en mer praktisk, 
med frågor som har med själva utförandet att göra. Idag har 
en generation studenter växt upp med datorer och känner 
över huvud taget inte till en tillvaro där den digitala tekniken 
saknas. Många fick arbete inom IT-sektorn som "brödjobb" 
och de var initialt väldigt eftertraktade genom sin kompetens. 

En allmän uppfattning har varit att datortäta miljöer per 
automatik attraherar fler män än kvinnor. Glemme ser dock 
ingen skillnad på Konstfack, snarare har den digitala tekniken 
överbryggt äldre uppdelning, där män jobbande med hård 
teknik och kvinnor med mjuk. "Roboticskursen", vilken man 
skulle ha kunnat tro var en mansdominerad kurs, leddes av en 
kvinna och det var en majoritet av kvinnor som gick den. Vi
dare påtalar han att det fanns en manlig och en kvinnlig digital 
expert på Konstfack, Timo Menke och Anita Malmkvist. 

Intresset för ny teknik på konstskolorna hänger sannolikt 
samman med den betydelse den fått inom fotografi och film. 
Men tekniken öppnade också upp nya rum där informations
teknologin fått stor betydelse. Inom detta fält nämner Glemme 
bland annat Peter Hagdahl. Ett annat område som Glemme 
ser som ett nytt konstnärligt rum är den så kallade webbkon
sten, även om han konstaterar att den för något år sedan inte 
verkade lika het som den var åren 1999 till 2000 men att den 
möjligtvis är på väg tillbaks. Men även om konstnärerna kände 
sig låsta av de begränsade möjligheterna och idag inte lika ofta 
jobbar med webben som konstnärligt verktyg, så tror Glemme 
att detta är något som lär komma tillbaka. Talar man om 
webbkonst i form av aktionskonst, exempelvis hackerteknik, 



så finns ingen reguljär konstnärlig utbildning riktad mot den 
tekniken på konsthögskolorna. Dock erinrar sig Glemme ett 
projekt 2004 som gick under namnet Hacklunch - ett projekt 
som initierades av en av Konstfacks lärare där man, för att ge 
studenterna en djupare inblick i och öka förståelsen av hur det 
fungerade, träffades en gång i veckan över lunch. 

Bill Viola har varit viktig med intressanta arbeten som 
inte vore möjliga utan den digitala tekniken. Det digitala ha r 
även varit avgör;;mde för videokonstnären Gary Hill .Beträf
fande sina egna verk, berättar Glemme hur han arbetar med 
att skapa en slags tablå, ett novellkoncentrat där han samman
fattar en hel berättelse i en enda bild. Ofta beskrivs ett förlopp, 
som Glemme jämför med fotografier utanför bio-grafer, med 
ett tydligt "före" och "efter" - vilket inte finns i Glemmes 
bilder, i dessa får betraktaren själv bygga upp den förståelsen. 
Fotografierna är detaljrika och berör ämnen eller teman som 
behandlar "folkhemmet", "relationen man och kvinna" och 
"mental hälsa och ohälsa". 

Glemme berättar att ideerna kan dyka upp från något 
som han läser eller som han hör - något som han hör när 
han exempelvis passerar någon på gatan som han sen byg
ger vidare på. Är det något som verkar tillräckligt intressant så 
skriver Glemme ner det för att sedan lägga till deta ljer. Sedan 
följer lång planering där han börjar leta efter platser och per
soner som kan vara med i berättelsen. Det hela påminner om 
en filminspelning, där Glemme ibland får använda s ig av en 
assistent. Ljussättning är också en viktig del av arbetet. 

Digital teknik är ett nödvändigt verktyg men Glemme ser 
inte tekniken som varande ett självändamål. Tvärtom eftersträ
vas ett enkelt utseende som estetiskt kan associeras till ama
törfotografier, för att öka trovärdheten i berättelsen. I efterar
betet händer det dock att Glemme upptäcker saker som han 
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inte sett från början. Det kan vara saker som inte finns med i 
bilden men som i efterhand kompletteras digitalt. På samma 
sätt användes tekniken inledningsvis vid montage, för att dölja 
skarvar. Mycket av den uppmärksamhet som visades för hans 
första utställning 1996 kom att handla om frågor kring just det 
tekniska. 

Glemme använder en mellanformatskamera med vidvin
kelobjektiv och konventionell film, de färdiga bilderna scannar 
han sedan in. I Photoshop kan han sedan, likt en konstnär 
som jobbar i olja, själv bestämma över innehållet i bilden, 
bildbehandlingsprogrammet kan därmed ses som ytterligare 
ett mörkrum - även om det enligt Glemme medför en annan 
känsla än när man jobbar med kemikalier. Arbetet går fortare 
och det blir mindre komplicerat men det är i grunden inte 
någonting helt annorlunda. Det finns grupper, som naturfoto
grafer och fotojournalister, som fortfarande håller kvar vid den 
mer traditionella uppfattningen eftersom de är noga med att 
poängtera äktheten i sina bilder. Detta kanske främst gäller de 
som kallar sig för fotografer, själv kallar sig Glemme för foto
graf eller konstnär beroende på sammanhanget. 

I samband med utställningar ser han sig som konstnär. 
Skulle det vara tillfällen som han behöver använda en mer 
neutra l titel så kallar han sig för lärare. 

Når man då en annan publik med den digitala tekniken? 
Hur man når en ny publik som konstnär är enligt Glemme 
en ständigt aktuell fråga - samtidskonsten kan ju anses vara 
relativt smal medan nästan alla är intresserade av digital tek
nik. Så visst kan den hjälpa till att bredda konsten. Men det är 
också självklart, menar Glemme, att konsten suger upp aktu
ella företeelser i samhället och speglar tiden man lever i. 

Konstbegreppet måste också befinna sig i ständig för
ändring och påverkas av det som finns runtomkring. Inled-



ningsvis fick Glemme många kommentarer om att datormani
pulerade bilder kunde anses som fusk, även om det i praktiken 
tog tio gånger så lång tid att färdigställa något med hjä lp av 
den nya tekniken. Detta är dock något som enligt Glemme inte 
längre existerar. Istället har, menar han, tekniken genererat 
en mer källkritisk syn på fotografiet. Även tidigare har man ju 
kunnat manipulera med bilder med andra medel - ändå tro r 
Glemme att fotografier många gånger ses som en sanning, 
även bland studenter på Konstfack. 

Det finns ett antal studenter som Glemme minns från 
tiden då han började arbeta digitalt, ca 1993. Pau lina Wa l
lenberg-Olsson, numera bosatt i USA, var med nä r de fö rsta 
datorerna köptes in och hade väldigt höga ambitioner. Andra 
studenter som utmärkte sig var Annika von Hausswolff och 
Christine Öd lund. Han förklarar att tekniken inte var så kom
plicerad eftersom alla gamla länkar med fotograferingen fanns 
kvar. Man skannade och bearbetade, varpå man fick ett nytt 
negativ. 

Detta förfaringssätt betonade mer att det var själva ma
nipuleringen som var skillnaden. Tidigare innebar datorkonst 
att man laborerade i en exklusiv miljö men efterhand har tekn i
ken mer osynligt införlivats i olika konstnärliga fält. 

Glemme minns hur exempelvis Peter Hagdah ls konst 
förändrades med den digitala tekniken. Hagdahl är professor 
på Konsthögskolan i Stockholm men var också unde r en tid 
lärare och professor på Konstfack. Han var där tidigt engage
rad och intresserad av den digitala tekniken. Förutom Hagdahl 
nämner också Glem me Karin Hansson och Åsa Andersson 
- deras arbeten var specifikt inriktade mot det digitala. Men, 
avslutar Glemme, det finns en uppsjö av konstnärer som 
efterhand låtit avancerad teknik ingå bland andra konstnärliga 

verktyg. 
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Peter Hellbom 

Peter Hellbom började som instruktör på Konsthögskolan i 
början på 1970-talet. Så småningom utvecklades detta till en 
fast anställning, idag som en konstnärlig lektor. I ett slags 
luftballongprojekt i mitten av 1970-talet behövdes datorkraft, 
en civilingenjör hjälpte honom med beräkningarna. Efte r detta 
insåg Hellbom att datorer skulle kunna ha en viktig roll även 
inom konsten. Han minns dock att datorkonst och digital 
teknik misstänkliggjordes, på liknande sätt som de tidiga pion
järernas arbeten på 1960-talet, Hellbom blev utskrattad. Man 
kunde inte se hur datorer och konst gick att förena. Detta var 
så sent som läsåret 1980-1981. 

Den andra datorn som Hellbom hade var en Amiga. 
Denna tog Hellbom med till Konsthögskolan och placerade 
i fikarummet, något som fick kollegan Eberhard Höll intres
serad. Fikarummet blev deras "dataavdelning" dit man inskaf
fade några av de rudimentära ritprogram som fan ns att ti llgå. 

Professor Bernhard Kirschenbaum började som profes
sor på Konsthögskolan i början av 1980-talet. Han lyckades 
enligt Hell bom införskaffa pengar till att utvidga dato ravdel
ningen betydligt. Datordelen expanderade så att man fick flytta 
till en närliggande byggnad och den delades samtidigt upp 
i två avdelningar samt ett mindre nätverk. I samband med 
en utbyggnad koncentrerades sedan all dator- och videoverk
samhet till en byggnad. 1995 fick Hellbom pengar från Wal
lenbergsstiftelsen för att i den då färdiga byggnaden utveckla 
tekniken. Nästan tre miljoner kronor delades ut av stiftelsen 
till inköp av utrustning, bland annat investerades det i en av
ancerad 3D-scanner. 

Sedan kom en händelserik period, Bernhard Ki rschen
baum efterträddes av Peter Hagdahl. Hagdahl lät sig inspire-
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ras mycket av digital teknik. Hellbom började samarbeta med 
KTH och med Ericsson Medialab. Han blev också sponsrad av 
Hewlett Packard, vilket innebar att skolan fick en storformat
sprinter och ett antal datorer. Printern underlättade arbetet 
för studenterna och en kom att bli mycket uppskattad. 3D
scannersom flyttades till en egen avdelning och sköttes av en 
särskild person. Hellbom var mycket intresserad av 3D och 
såg många möjligheter här. Likaså fascinerades han av de ma
skiner som byggde upp tredimensionella modeller i vax eller 
plast, en så kallad pulversintringsmaskin som fanns på KTH. 
Ett speciellt pulver härdas i denna process av en laserstråle i 
en lufttät kammare fylld med kvävgas. 

Den internationella kontakten etablerades företrädesvis 
av videoavdelningen, Hellbom nämner framförallt Tyskland. 
Dataavdelningen hade inga direkta internationella kontakter. 
Däremot hade man kommunikation med både Amerika, Eu
ropa och Asien via "nätet" något Hellbom karaktäriserar som 
en "glappkontakt" - mer en kul ide än ett seriöst samarbete. 

Teknisk support fick man i initialskedet klara av själv. 
Först omkring 1996-1997 anställdes en PC-tekniker, tre år se
nare fick skolan även en nätverksadministratör. Finansieringen 
blev efter hand enklare vartefter skolan började upptäcka be
hovet av den nya tekniken. Nu behövde man inte längre söka 
bidrag hos stiftelser. 

Tekniska kurser hölls inledningsvis av lärarna själva men 
det var svårt att hålla sig uppdaterad. Därför tog man istäl-
let in kompetent personal utifrån. Bland annat erbjöd skolan 
utbildning i Photoshop, lllustrator och In Design. Hellbom 
själv höll grundkurser i Dreamweaver. Inledningsvis lockade 
kurserna inte många kvinnliga studenter men nu är de i majo
ritet, något som Hellbom kopplar till bättre utvecklade pro
gramvaror. Dinka Pinjong, numera bosatt i Seattle, var viktig 



för utvecklingen. Hon samarbetadee med Ericsson Medialabb 
och initierade ett projekt vid namn Robotics. 

Hellbom anser att den digitala tekniken på Konsthög
skolan har påverkat konstutbildningen. Bland annat så tycker 
han sig märka viss otålighet hos studenterna. När han själv 
började som student i mitten på sextiotalet så var det inte 
ovanligt att konstnärerna arbetade ett år med ett större verk. 
Ingen arbetar så längre utan konstverk kan utföras på någon 
vecka men den digitala tekniken har integrerats i det ordinarie 
kursutbudet. Den har blivit ett verktyg bland flera andra. 

Trots att detta är en relativt ny teknik så menar Hell-
bom att det ändå är förvånande att acceptansen för den inom 
konsthögskolorna kom så pass sent, något som av Hellboms 
förklaring beror på konstnärers konservatism. Han minns en 
New York-flygning tillsammans med en konstnär som va r stark 
motståndare till tekniken. Något år senare mötte han åter 
samme konstnär, denna gång hade han sina målningar pre
senterade på en cd. 
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Eberhard Höll 

Höll kom till Sverige från Tyskland och engagerades av Arne 
Jones som då, på 1970-talet, var professor i skulptur på Konst
högskolan. Höll hade påbörjat konststudier 1964 och sedan 
dess varit verksam som skulptör och bland annat sysslat med 
bronsgjutning. 

Höll berättar hur han upplevt den förändring som sedan 
dess skett. På 1980-talet började skolan förändras , allt fler krav 
ställdes enligt Höll på att skolan skulle bli en högskola. Tidiga
re hade skolan tydligare varit uppdelad i avdelningar för Må
leri, Skulptur, Grafik och Arkitektur. Varje avdelning förestods 
av en professor som hade ett antal lärare knutna till sig och 
där alla årskullar blandades. På så sätt blev det ett centrum i 
varje avdelning "som var som en stor familj där de yngre lärde 
sig av de äldre". 

I början på 1990-talet kunde eleverna välja område och 
fritt flytta runt i hela skolan, även om de formellt var knutna till 
en professor. I praktiken är allt avdelningstänkande borta, elev
erna söker inte längre till särskilda video- eller datakurser utan 
man antas till själva skolan, de kan efter grundläggande kurser 
bestämma inriktning. Efter det så är allt mer eller mindre 
individuellt baserat på mycket handledning men skolan lägger 
också in workshops och kurser för mer avancerade tekniker. 

På 1980-talet började professor Bernhard Kirschenbaum 
på skolan. Han förfasades enligt Höll över att skolan inte 
hade några datorer och kom till stor del att ligga bakom den 
tidiga datoranvändningen vid skolan. Vad Höll minns så var 
det tre personer som initialt arbetade med den nya tekniken: 
Bernhard Kirschenbaum, Peter Hellbom och han själv. Han 
framhåller också Mari-Louise Ekmans insatser, som professor 
grundade hon Konsthögskolans videoavdelning. Videon var 
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intressant men redan efter några år så kom MTY igång med 
sina sändningar, som enligt Höll bara uppvisade toppen av det 
isberg av vad datorgrafik kunde leverera - den tekniska utveck
lingen rusade. 

Ett tidigt projekt som Höll minns var en interaktiv 
ljudinstallation som producerades på 1970-talet, en liknande 
som han sett på Aronowitsch i Stockholm 1974. Skulptu-
ren bestod av rullstolar vars hjul bytts ut mot klumpfötter i 
plexiglas. Den hade även en entonig slinga med Kraftwerks 
"Autobahn". En intressant kopplig fanns således mellan 
elektronmusiken och nya digitala media. Höll lyfter fram P 0 
Ultvedts filmverkstad som ytterligare ett exempel från 1970-
talets experiment. Dessa experiment och samarbeten ser Höll 
som symptomatiska för skolan, att i princip allt var möjligt 
eftersom lärarna var ensamma ansvariga för allt arbete och 
all finansiering. Baksidan med detta är att då en person gjort 
sitt tioårsförordnande så finns det sällan någon som kan ta 
vid med det projekt man drivit vilket tyvärr även var fallet med 
Ultvedts filmverkstaden och med den videoavdelning som Ma
rie-Louise Ekman startade omkring 1984/1985 och som hon 
lämnade över ansvaret för, till Höll , omkring 1987. I samband 
med detta släppte han i sin tur ansvaret för dataavdelningen. 

Videoavdelningen flyttade senare till Skeppsholmen 
där man i den så kallade Sjövillan på övre våningen inredde 
redigerings rum och en studio. Krav ställdes för att få en ny 
utrustning, för det som fanns var i princip en VHS-redigering, 
ingenting annat. Höll fick bland annat bidrag från JVC, i form 
av en SVHS-redigering och en proffskamera. Senare stödde 
Wallenbergsstiftelsen verksamheten och kunde därmed inför
skaffa en komplett betaredigering med kameror. 1992 började 
undervisningen ta rejäl fart, ljudtekniker och teoretiker knöts 
till verksamheten: Lars Vilks, Tom Sandqvist, Monika Nickel-



sen, Steven Dickson och Lars 0 Eriksson. Mycket tid lades ner 
på internationalisering. Grundutbildningsrådet finansierade 
en gästföreläsarserie under tre års tid där många stora namn 
figurerade. 

Under perioden 1986 till 1996 kan man notera att kon
sten och forskningen, genom olika forskningsprojekt, har 
närmat sig varandra, något som kan förklaras med de medel 
som avsatts för projekt av det här slaget. Trots att det inte al l
tid är enkelt för en konstnär att få projektmedel så har konsten 
utvecklats under den nämnda perioden. Höll förkla rar här att 
det under en kort stund fanns ett gemensamt intresse mel-
lan konsten och naturvetenskapen. Naturvetenskapen hade, 
enkelt uttryckt, skapat snabba system och de saknade helt 
enkelt någonting att fylla systemen med. Här nämns EAT26 där 
det enligt Höll rådde omvända förhållanden, där konstnärerna 
istället fick vända sig till en organisation för att få hjälp med 
tekniken vilket ger ett scenario där teknikerna öppnar dörrarna 
för konstnärerna och hjälper dem att hitta ett innehål l. 

Ytterligare ett samarbete under första halvan av 1990-
talet nämns där Höll medverkade i en grupp som sku lle ha 
en interdisciplinär forskarskola. Konstellationen upplevdes 
av Höll som mycket konstlad och han minns att Stockholms 
universitet var med. Även KTH, Musikhögskolan, Konstfack, 
Konsthögskolan i Göteborg och Journalisthögskolan var repre
senterade. Samarbetet hade drivits så pass långt att man vänt 
sig till Stiftelsen för Strategisk Forskning för hjälp med finan
siering. En liknande gruppering utgick från Lund och Malmö. 

Som skulptör tycker s ig Höll se att den nya tekn iken har 
fått en stor betydelse för hans eget konstnärskap men vad den 
fått för betydelse för konsthögskolorna i stort säger sig Höll 
inte riktigt kunna svara på eftersom han anser att man inte är 
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riktigt där ännu. Delvis beroende på brist på investeringar. 
Av eleverna från 1980-1990-talet, finns de som utmärkt 

sig och utvecklat tekniken efter studietiden på Konsthögsko
lan. Någon har lämnat konstnärsrollen för att istället syssla 
med spelutveckling i något sto rt företag. Här är det tydligt, 
anser Höll, att konsten och populärkulturen har närmat sig 
varandra och ger näring till varandra, något som kan sägas 
vara karaktäristiskt för vår tid . Men begreppet "datorkonst", 
menar Höll , är inte längre gångbart, det digitala har tagit över 
det mesta i vår vardag, från film till dagspress. 



Songping Lee 

Songping Lee figurerar som en av nyckelfigurerna i introduk
tionen av den nya digitala tekniken på Konstfack under perio
den 1986-1996. Som nyutbildad arkitekt och designer i Kina 
arbetade han med funktionsstudier inom möbelproduktion 
och med kvalitetsaspekter ur ett designperspektiv. Genom sitt 
studium av möbelprodukter undersöktes flera lände r, dä ri
bland Sverige. Så småningom kom man fram till att de teste r 
som man vanligen gör fysiskt även gick att simulera via per
sondatorer. Lee kom på detta sätt i kontakt med datorer efter 
sin egen konstnärliga utbildning, detta i samma veva som PC 
kom ut. Från början gick han inte utbildningar som gav ho
nom kunskap i grafik, det kom senare. Han koncentrerade sig 
istället på att lära sig att använda datorer som styrmöjlighet. 
Lees franska kollegor gjorde ett besök på hans gamla arbets
plats efter att han avslutat sitt projekt och föreslog att Lee 
skulle utföra ett liknande projekt för Möbelinstitutet i Sverige. 
Så att Lee kom till Sverige var en ren slump. 

Möbelinstitutet hade under många år använt de meka
niska proven men genom Lees datorsimuleringar kunde del 
av arbetet nu utföras med hans program. Möbelinstitutet låg i 
samma byggnad som konstfack så Lee påpekar att han faktiskt 
satt på Konstfack och gjorde sitt projekt. 

I nära anslutning till detta inleddes diskussionerna på 
Konstfack om att digitalisera verksamheten, trots att man på 
skolan inte hade någon som egentligen var insatt i tekn iken. 
Genom de fonder man fick från Wallenbergsstiftelsen så kunde 
man inleda processen och man började söka efter en kun nig 
person som kunde vara med i startskedet. Lee bjöds in til l en 
diskussion eftersom man snappat upp hans namn genom det 
samarbete som då fanns mellan Konstfack och Möbelinstitu-
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tet. Lee kunde specificera vad som behövde köpas in och han 
berättar att när datorerna väl hade köpts in , då låg de kvar i 
s ina emballage i tre månader innan man insåg att de knappast 
skulle gå igång av sig själva. Nästa steg blev alltså att anställa 
lärare som kunde hålla kurser om den nya tekniken varpå Lee 
blev aktuell igen. Tillsammans med några andra monterades 
datorerna upp. Lee poängterar att de var av det allra enklaste 
slaget men att man kunde göra lite grafiskt arbete, lite Desk
top Publishing och det gick även genom ett interaktivt pro
gram att göra en del roliga saker. Utifrån detta satte man igång 
ett labb. 

Lee höll en del föreläsningar och handledningar sam
tidigt som han arbetade med sitt projekt på Möbelinstitutet, 
men såg ett allt större behov på Konstfack av att införa bättre 
digital teknik. Han diskuterade detta med några framsynta och 
drivande professorer och förklarar sedan att han omkring 1991 
började varva en heltid på Möbelinstitutet med en deltid på 
Konstfack med schemalagd undervisning. Pengarna som kom 
från Wallenbergsstiftelsen söktes inte av en enskild person, 
Lee minns bara att man kallade detta för "designsatsningen" 
men påpekar samtidigt att han kom in i bilden först efter att 
pengarna kommit in. De drivande i detta projekt var i huvud
sak två professorer, varav den ena var Andrejs Legzdins. Lee 
säger att de säkert var fler men att han inte hade direktkontakt 
med fler än dessa två. Legzdins var professor på lnredn ingsar
kitektur och genom sitt arbete på Möbelinstitutet hade Lee fått 
en avslappnad och informell kontakt med Legzdins och andra 
lärare inom inredning, och möbelformgivning så Legzdins 
köpte även in en dator till sitt eget företag samtidigt som han 
i sin position som professor drev på utvecklingen. Den andre 
professor som Lee minns var professor på Industridesign, 
Lars Lallastedt. Eftersom Lee själv hade designutbildning och 



designbakgrund så hade han tidigt etablerat kontakte r med 
Lallastedt som visade sig lika intresserad av den digitala tekni
ken som sin ko llega. 

Optimismen var stor och förväntningarna höga. Man 
såg inga problem i denna tidiga fas omkring 1990, med un
dantag av att studenterna inte visade något större intresse. 
Lees förklarar att denna digitala introduktion kan ses som 
mycket tidig inom konstvärlden. Dessutom fanns en miss
tänksamhet mot datorer som poängterades i diskussion med 
fackligt håll för Konstfack, där kritiken riktades mot att datorn 
skulle ta ifrån människor deras arbeten. Trots denna kritik så 
fattades ett beslut på skolan att introducera datorer i verksam
heten, med efterföljande protester från några fackanslutna 
lärare. Lee berättar vidare att han i detta skede försökte poäng
tera det faktum att datorerna skulle vara en tillgång och fak
tiskt även skapa mer arbete. Attityden gentemot den digitala 
tekniken skapade måhända inga regelrätta konflikte r, men va r i 
alla lägen ganska hård. Lee var ensam i detta initiala skede och 
sökte därför lite formellt och offentligt stöd från de professorer 
han arbetade med. Att han även öppnade labbet som hade 
tjugofyra timmars öppettid, där alla på hela Konstfack kunde 
göra i princip vad de ville och behövde, gjorde success ivt stu
denterna mer intresserade och positiva vilket enligt Lee vi sar 
att trenden vände ganska fort. Han uppskattar att omkring en 
tredjedel av studenterna var engagerade och lärde s ig ganska 
snart vilka möjligheter som fanns med tekniken, särskilt då i 
publishing. Med den laserskrivare, scanner och svartvita dator 
som de hade kunde man komma väldigt långt. 

Själva datorerna som fanns i labbet var, om Lee minns 
det korrekt, tio stycken Apple Macintosh SE-30 med en ha lv 
megabyte minne och fyra megabyte hårddisk. Vidare hade de 
en Apple One Scanner och Laserwriter, som var de första la-
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serskrivarna. Senare köptes en Mac Il in, med en tretton tums 
färgskärm mot de tidigare svartvita niotumsskärmar man hade 
haft. 

De grundkurser som Lee höll 1994 var bland annat en 
bildbehandlingsutbildning på Institutionen for Måleriet där 
man använde ett program som hette Mac Paint. Ytterligare ett 
program användes då som Lee tror hette Ready Set Go och 
som var riktat mot layout. Lee påpekar här att han hade kurser 
redan 1991 men att de mest rörde ren bildbehandling och inte 
fotobehandling. Man ritade med hjälp av två program, ett for 
vektorgrafik och ett for rastergrafik och kunde på så sätt göra 
mönsterrapporter. Detta var till en början något studenterna 
kunde välja att göra, de obligatoriska kurserna kom först runt 
1995- 1996. Att det tog tid innan denna utbildning ingick i den 
obligatoriska grundutbildningen berodde enligt Lee på att det 
fanns en kvarhängande misstänksamhet bland en del lärarna 
på institutionerna på grund av att de faktisk inget kunde om 
tekniken. Vad gäller teknisk support så fanns ingen annan än 
Lee. Ensam arbetade han med undervisningen på terminerna 
och säger sig ha skött det tekniska på fritiden. Labbet satte 
han upp på sommaren och kunde då helt engagera sig i den 
rent tekniska biten. Han påtalar även att de datorer de hade då 
inte var mer avancerade än att han kunde klara av alla tekniska 
spörsmål med den kunskap han själv hade. 

Konstfack tog in externa lärare där Lee minns bland 
andra Sven Ringmar, en före detta student på Konstfack som 
arbetade som datakonsult på ett företag som Konstfack köpte 
in datorer av. Gästforeläsare togs in från olika håll, utan något 
särskilt system. Kriteriet var bara att de hade en konstnärlig/ 
design bakgrund och kunde något som skolan och skolans 
studenter kunde ha nytta av. Det viktigaste var dock att labbet 
var öppet så studenterna hela tiden kunde använda det i sitt 



arbete. Att studenterna själv fick styra användningen av da
torerna främjade framåttänkandet och de blev en pådrivande 
kraft i verksamheten, något som märktes på Institutionen för 
lnredningsarkitektur där studenterna var för teknikanvänd
ningen och nästan hela lärarkåren var emot. Lee berättar 
att studenterna, efter att ha gått alla kurser som ha n kunde 
erbjuda, ville lära sig mer och slutligen gjorde en revolt där 
de skrev till rektorn att de ville att alla lärare skulle ställa sina 
tjänster till förfogande och ta in det nya ämnet i sin unde rvi s
ning. Revolten gav resultat och omkring 1996-1997 öppnade 
sig Institutionerna och man hade omkring sju till åtta poäng 
schemalagt. 

På Bild lärarlinjen köpte man in ett tiotal Am igadatorer 
och inledde arbetet med en videoverkstad. Datorerna använ
des dock inte i någon hög utsträckning av andra än de som 
gick där från början. Lee berättar att man krävde att vissa för
kunskaper skulle finnas för att komma in över huvud taget. 

Eftersom användningen av datorerna till en början var 
frivillig kan man ju tro att det skulle ha varit mer killar än tjejer 
som använde tekniken. 

Men Lee minns det som att det var väldigt blandat. 
Utvecklingen av hur tekniken har applicerats har gått upp till 
att någonstans runt 70 till 80 procent av den verksamhet som 
Konstfack har är beroende av datorer. 

Denna kunskap tror Lee är avgörande för att studenterna 
ska kunna få jobb efter avslutad utbildning. Sin egen betydelse 
för den här utvecklingen tonar Lee ner. Han hävda r att ku nska
pen skulle ha kommit förr eller senare i alla fall. Konstfack har 
fortfarande delar av sin verksamhet där datorerna ännu inte 
har fått en betydande roll. Lee kan förstå detta eftersom vissa 
hantverk är skapande i ögonblicket mer än vad de designas i 
förväg. Däremot har tekniken fått stor betydelse för området 
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design och fri konst. Trots den skepsis som kan finnas, att 
konstnärer inte bör använda sig av datorer, så ser man nu sna
rare datorn som ett av alla verktyg som man använder, såsom 
pennan eller radergummit. 

Samarbete inom Sverige var i början inte stort. Lee hade 
ju ett naturligt nätverk genom sitt projektarbete för Möbelinsti
tutet, som också arbetade med Cad och digital imaging. Han 
berättar att kontakten knöts med andra länder genom att han 
på Möbelinstitutets bekostnad besökte ett tiotal universitet i 
Europa och mellan fem och sex stycken i USA, universitet som 
han hade kontakter med sen tidigare. Han studerade vad de 
gjorde för att kunna dra nytta av det här hemma. 

Eftersom den digitala tekniken var ny så försökte man 
under den här tidiga perioden göra likadant som alla andra, 
något som förändrades vartefter utvecklingen gick framåt. 
Kontakten med andra svenska konsthögskolor ökade succes
sivt till att nu vara mycket utbredd. Lee påpekar att man även 
har utökat kontakterna internationellt där finska motsvarig
heten till Konstfack, I HTR, kanske är den man hade tätast 
relation med. Inom Sverige samarbetade man med KTH och 
lnteraktivitetsinstitutet, men de var bara några exempel . Lee 
framhåller att det förkommer en rik dialog både inom landet 
och utomlands. 

En person som Lee framhåller som viktig i utvecklingen 
inom Konstfack är Bertil Metzger som då hade en position 
som administrativ chef. Metzger drev på utifrån ett genuint in
tresse och lyckades etablera ett campus, eller ett nätverk, som 
gällde hela skolan . Innan dess hade Lee varit ensam drivande 
faktor under flera år. Metzger gav Lee mycket frihet och en 
budget för arbetet av utformningen av labbet, planeringen av 
utbildningen, hur många lärare man behövde och vilken typ av 
datorer. Metzger har senare varit inblandad i datoriseringen av 



hela åklagarväsendet, deras nätverk och deras arkiv. Exakt vad 
han gör nu vet inte Lee men han tror att han sitter på en post 
som administrativdirektör på Riksåklagarmyndigheten . 

Finansieringen av den här verksamheten va r genom 
vanliga driftpengar och lades in i budgeten varje år. Successivt 
ökades denna budget tills man år 2000 nådde ett tak. När man 
senare skulle utöka genom utbyggnad fick man interndebitera 
varje institution som är i behov av denna utveckl ing i sin verk
samhet. Några externa medel var det, såvitt Lee vet, a lltså inte 
tal om. 

Sin egen verksamhet som designer och arkitekt kom i 
skymundan under en lång period i och med heltidsjobbet på 
Konstfack. Han påpekar att för många år fanns det inte någon 
tid att själv ta sig an designuppdrag utifrån. Kontakten med 
yrket låg mer i undervisning av användningen av verktyget sna
rare än direkt kontakt med branschen. När han blev erbjuden 
ett arbete som designerkonsult för Nokia kände han att det 
var dags att gå vidare. Hans kunskap vad gäller hanteringen av 
tekniken var enormt stor men han hade knappt någon praktisk 
erfarenhet av yrket. Uppdraget som konsult för Nokia varvade 
han med uppdrag för Konstfack i tre år. På Nokia kunde han 
omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, vilket han sedan 
kunde använda sig av i undervisningen genom att för studen
terna kunna relatera till riktiga fall. Uppdraget för Nokia resul
terade i produkter som dels finns ute på marknaden och som 
dels ligger i en form bank, som Lee kallar det, där designe r hela 
tiden lagrar nya ideer. Han påpekar att en mycket liten procent 
av allt som en designer gör går ut i produktion. En produkt 
som Lee varit med att utforma är en så kallad Healthbudy som 
är tillbehör till mobiltelefoner som kan registrera användarens 
fysiska aktivitet under dagen. Denna produkt har lanserats 
i Tyskland men har ännu inte nått Sverige. Den verksamhet 
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som Lee arbetade med inom Nokia flyttade sin produktion till 
Peking, en avdelning som arbetade med produkter för satellit
TV. Kontentan av Nokiaflytten blev att Lee åter finns heltid på 
Konstfack. 

Den verksamhet som Lee är delaktig i idag, Digitalstu
dion, ligger som en egen enhet under Interdisciplinära studier. 
Han förklarar att det som går under namnet Digitalstudion i 
själva verket var en efterföljare till det första labbet, ett namn 
man valde eftersom den tidigare benämningen, centrala data
labbet, kändes för mekanisk. Lee ville med detta sätta fokus på 
digitala medier snarare än bara datorer. 

Utvecklingen för Digitalstudion går mot att försöka göra 
den till en utbildningsprogram, något som fortfarande är i 
planeringsstadiet. Verksamheten på konstfack var inte struktu
rerad utifrån en kursplan, man hade snarare kursbeskrivning
ar, något som gör att det idag är svårt att studera den tidiga 
verksamheten. 



M i ca el Norberg 

Micael Norberg utbildade sig på Konstakademin i Trondheim 
mellan åren 1990 och 1994. Under perioden i Norge fick 
Konstakademin pengar av norska staten for att etablera en 
mediaavdelning. Man köpte in datorer och videoutrustningar 
och skapade en avdelning for den nya digitala tekni ken, tek
nik som Norberg arbetade med under sin studietid. Tillbaka 
i Umeå avslutade han sin utbildning på konsthögskolan. I 
Umeå fanns också ideer om att skapa en avdelning for dato
rer, studenterna ville men professorerna tvekade. Norbergs 
kunskap om tekniken gjorde att han fick en viktig roll i integre
ringen av tekniken vid Konsthögskolan. 

I diskussionen om den digitala tekniken insåg profes
sorerna att studenterna använde den och konstnärerna hade 
ett behov av datorn i sitt arbete. Men innan Norberg kom til l 
Umeå var det egentligen bara sekreteraren som hade en dator. 
Norberg förklarar att en av anledningarna till att han blev 
en del av det här är hans eget genuina intresse. I starskedet 
hade Norberg många funderingar om vad detta skulle resul
tera i, han ville veta vad som hände på nätet, skolan behövde 
mer utrustning, allt for att kunna utveckla tekniken och an
vändandet fullt ut. Vid tiden omkring 1994-1995 kopplades 
skolan mot internet vilket gjorde att kommunikationen och 
tillgängligheten ökade. Norberg tillägger även att detta aldrig 
har ifrågasatts på något sätt efter att processen väl startat. 
Initialt köpte man alltså in tre fyra Macintosh datorer och flera 
programvaror, däribland Premier, Photoshop, lllustrator och 
PageMaker som var ordinära grafiska designprogramvara som 
man sedan fortsatt att ha som plattform i arbetet på skolan. 
När det gäller finansieringen så påpekar Norberg att man bara 
haft driftspengar att röra sig med. Man har alltså inte finansie-
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rat verksamheten med några externa medel. Norberg tror att 
det har att göra med att när skolan grundades 1987 så fanns 
det pengar att köpa in utrustning för, dock var detta inget som 
man hann använda till digital utrustning, de tog helt enkelt 
slut innan den frågan var aktuell. 

I detta tidiga skede hade Norberg fördelen av att ha varit 
med i utvecklingen i Norge, där det inte fanns samma skepsis 
mot tekniken. Att intresset var så litet här i Sverige tror Nor
berg har att göra med bristande kunskap om tekniken. De pro
fessorer som jobbade på konsthögskolan då visste visserligen 
att tekniken fanns men de arbetade helt enkelt inte med den. 
Skillnaden är markant om man ser till hur det ser ut nu , tio år 
efteråt. Nu är tekniken ett självklart inslag både vad gäller di
gital video, ljud och nätbaserad konst. Utvecklingen växte in i 
verksamheten på ett omedvetet sätt och finns nu med överallt. 

Norberg kom att få en viktig roll för den digitala utveck
lingen men han själv påtalar vikten av studenternas medver
kan. Studenterna har på Umeå konsthögskola ett ganska stort 
inflytande när det gäller utrustning och behov i jämförelse 
med många andra skolor, vilket hjälpte till i hög grad. Han på
talar även att man inte hade någon större kontakt med andra 
konsthögskolor. Däremot nämner han att man på universitetet 
skapade en slags studio, HUM-labb , som skulle fungera som 
en plattform mellan de olika institutionerna. Man arrangerade 
en datasal som skulle användas i det här syftet men eftersom 
konsthögskolan ligger en bit ifrån universitetet så var det inte 
så ofta som studenterna tog sig dit. Dock poängterar han den 
ambition som hela tiden har funnits att sammankoppla konst 
och teknik, eller som han även säger, att humaniora och teknik 
ska mötas både vad gä ller språk och information. I samband 
med detta så framhåller Norberg att de inte utnyttjade varan
dra men att de utvecklade enski lda behov på varje institution, 



behov som möttes genom att alla skapade egna mindre "da
taavdelningar". Den tekniska supporten skötte Norberg initia lt 
själv, det fanns ingen fast tekniker att vända sig till. Idag, när 
verksamheten har vuxit så pass mycket finns en tekniker som 
kommer in och gör det som man själv inte hinner. 

Kursutbudet var till en början inriktat på utbildn ing i 
Photoshop och allmänna datakurser. Tillämpningen var inte 
riktad mot några specifika projekt utan ideer växte in i studen
ternas arbete vartefter de upptäckte vilket praktiskt verktyg 
den digitala tekniken var. På det sättet var det under några år 
varefter studenterna fick ett ökat intresse omkring 1996 för att 
arbeta med nätbaserade projekt. Norberg upplever dock en 
svacka för de nätbaserade projekten, där en förklaring kan vara 
att video just nu är väldigt populärt, där man också använ-
der datorer. Själva programmeringen är det få som håller på 
med, något som Norberg tror har att göra med att det kräver 
tålamod. Annars kan detta ses som en vä ldigt kreativ del av 
datorerna. 

Konsthögskolan har haft projekt tillsammans med 
Designhögskolan, som ligger mycket nära. Designhögskolan 
har en interaktiv avdelning där Norberg har varit inblandad i 
projekt där studenter från båda skolorna har samarbetet när 
det gäller interaktivitet och konst. Utöver detta har ve rksam
heten varit knuten till de lärare som finns på skolan, några 
gästlärare har man inte tagit in. Studenterna som har studerat 
den digitala tekniken har varit blandad med lika många kvin
nor som män. Norberg påpekar att den sista tidens ljud- och 
videokonst på inget sätt är könsbestämd. Han själv har hål-
lit i den basala undervisningen då man inte har haft någon 
renodlad datalärare. Det har förkommit föreläsningar uppe 
på universitetet om något intressant har dykt upp. Norberg 
nämner även att några har letts av Magnus Wallin som är 
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professor på skolan och som arbetar med 3 D, och som ses 
som väldigt stor när det gäller digitalkonst. Något samarbete 
med Bildlärarutbildningen finns inte trots att den institutionen 
var mycket tidig med att introducera datorer i verksamheten. 
Dock kan detta ha att göra med skillnaden mellan att använda 
datorn som ett pedagogiskt verktyg eller som ett verktyg i det 
konstnärliga utövandet. 

Kursutbudet har förändrats lite över tid. Då man i början 
var tvungen att ha baskurser i Photoshop kan man idag höja rib
ban vad gäller andra verktyg. Detta då många har ganska stora 
förkunskaper när de kommer till skolan. Kurserna är heller inte 
obligatoriska utan utbildningen är till stor del styrd av studenter
nas egna val. Nu fokuserar man mer på ljud och video än på ren 
datahantering. Norberg nämner att de har en ljudstudio och en 
videostudio där studenterna kan stänga dörren och sitta ner och 
arbeta ostört, något som ger en bild av de senaste årens utveck
ling. Någon särskild dataavdelning har man inte på skolan utan 
allt hänger ihop och Norberg tror att studenterna har upptäckt 
användbarheten både som verktyg och som kreativ plattform. 
Även studenter som inte tycker om att använda datorer kommer 
ofta, på något sätt i kontakt med datorerna. Nu finns det knappt 
någon student som inte använder datorer medan de för tio år 
sedan var väldigt många, vilket indikerar en stor skillnad. De 
flesta gör någonting under sina fem år på skolan som är baserat 
på verktyget, medan man kan jämföra med den tidigare diskus
sionen som faktiskt ifrågasatte om det över huvud taget gick att 
göra konst på datorn. I detta kreativa arbete använder man idag 
inte begreppet datorkonst, Norberg ser det snarare som något 
som karaktäriserar den tidigare konsten. Idag kallar man det 
hellre Ny Media, ett begrepp som är mycket vidare eftersom det 
idag inbegriper nätbaserad konst, ljud, video och mycket mer 
och där de olika formerna blir uppblandade. 



I den här utvecklingen lyfter Norberg fram studenternas roll. 
Deras intresse gör att de ligger före lärarna och professorerna. 
De har öga för vad som är viktigt och ser det som andra mis
sar. Effekten av detta blir att lärarna får anpassa sig och för
söka hitta lösningar och ge stöd till studenterna i de projekt 
som de vä ljer att göra, något som gör utbildningen väldigt 
flexibel. Studietiden blir personlig på det här sättet där man får 
möjligheten att utveckla egna projekt. Lärarnas ansva r bli r då 
att anpassa undervisningen till de olika studenternas projekt. 
Norberg poängterar att det är ko nst de gör och att alla ha r sina 
egna vägar att gå vilket gör att lärarna får hjälpa studenterna 
att hitta fram till sin form. Norbergs eget konstnärskap fokuse
rar helt på video, förutom perioden 1995 till 1997 då han också 
ägnade sig åt datorbaserad konst. 
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Gunnel Pettersson 

Gunnel Pettersson gick ut från Konstfack 1990 och hade börjat 
med textil och med skulptur. Hon hade gått ett år på skulp
turfacket och också ett år på en scenografiutbildning i Köpen
hamn där hon började använda video. 1987 kom hon i kontakt 
med föreningen Video Nu där Karin och Marie Grönlund var 
lärare men där också Hans Esselius och Kjartan Slettemark 
deltog som gästlärare. Hon fortsatte med ett påbyggnadsår 
på Konsthögskolan 1991-1992, vid en avdelning som då precis 
hade formerats: Video. Pettersson innehar idag ett lektorat 
med inriktning på Video och Nya media vid Konstfack. 

När Pettersson kom till Konstfack var Video redan 
integrerat i utbildningen. Hon berättar att professor Claes 
Jurander, som själv hade ett stort intresse för animationer, 
hade köpt in en enkel SVHS-utrustning, kamera och en dator, 
utrustning som Pettersson började med. Förutom Jurander var 
bland annat Hans Hedberg och Måns Wrange verksamma på 
skolan. Hedberg byggde upp en stark institution fö r fotografi 
och Måns Wrange var delaktig i den tidiga videokonsten i Sve
rige. Pettersson satt i början av 1990-talet med i ett råd som 
diskuterade om man över huvud taget skulle ha datorer på 
skolan, hon tror att det kan ha varit när hon själv var student 
på skolan och trots diskussionen var motståndet inte särskilt 
stort. 

Den utrustning Pettersson var med att köpa in till Konst
fack var, förutom den SVHS-kamera som redan fanns , ett 
Mediahundrasystem samt några Macintosh. Hon arbetade 
parallellt med att bygga upp Creative Room For Art and Com
puting, CRAC, tillsammans med Peter Hagdahl , Karin Hans
son, Annika von Haussvolff med flera. 
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När Bill Viola hade sin utställning på Moderna Museet va r 
det, enligt Gunnel Pettersson, första gången någon tyckte att 
det var en ordentlig konstnärlig gestaltning med referenser til l 
både måleri och skulptur. Han hade en stab med ingenjörer 
med sig och allting låg på laserdisk. I sitt eget samarbete med 
tekniker hade hon mycket hjälp av Tore Nilsson som själv är 
både konstnär och ingenjör, samt medlem i Fylkingen. Han 
hade en enorm kunskap som hon lutade sig mot och han kom 
senare att bli teknisk ansvarig för CRAC. Det fanns elever som 
hade gått ut från Konsthögskolan och Konstfack som ville 
komma tillbaks och redigera på skolan, något som blev ohåll
bart och Konstnärsnämnden gav då det största bidrag man 
nånsin hade gett för att starta den här verkstan, som inled
ningsvis var till för att främst redigera video. 

Hela IT-boomen var på gång och ett argument för Konst
närsnämnden var att konstnärerna skulle få ta del av utveck
lingen eller vara en del av den utvecklingen. Det blev en väldigt 
lyckad mötesplats. Från början var man mer produ ktions
inriktad, man bokade sig via webben och det var en väldigt 
låg avgift. På CRAC kunde man som nyutexaminerad sitta 
och jobba bredvid Ann-Sofi Siden. Gunvor Nelson sökte sig 
också dit. Alla hade sina deadlines och var helt inriktade på att 
producera men det blev ju också ett möte. Senare blev själva 
mötet viktigare än maskinerna vartefter kostnaderna sjönk. 
Nu har dom mer betydelse för nyutexaminerade tror jag, men 
sen har det också funktionen av en plattform att mötas mellan 
olika discipliner. Kanske mer för en yngre generation. Om Pet
tersson ska jämföra de två föreningarna CRAC och Video Nu 
så menar hon att de båda var produktionsplattformer och att 
de var resultatet av något plötsligt kulturpolitiskt initiativ. Hon 
tror att Video Nu fick en miljon kronor vilket i princip var vad 
det kostade att köpa in den Umatic-redigeringen och den Ami-

Jnside the World interaktiv ljudljudverk placerat i installation med kud
dar täckta av videostil/bilder. 
Skulpturens hus 1999. Fotograf Hans Skoglund 
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gadator som man hade. Hon berättar att det var likadant med 
CRAC och att man aldrig tidigare delat ut en så stor summa 
från konstnärsnämnden ti ll ett enski lt projekt. 

De kurser som kom först var till stor del inriktade på 
det tekniska. Pettersson hade en introduktionskurs som var 
väld igt basal med kameran och enkel ljussättning, en liten 
iscensättning i vilken hon vävde in en liten introduktion till 
videokonsten. Hon berättar att det fanns ett stort intresse för 
det hä r. Sen hade skolan redigeringskurs, inledningsvis SVHS
redigering men senare blev det kurser där man syss lade mer 
med berättartekn ik, bi ldmanus och synopsis. Vidare hade hon 
även introduktionskurser till datorn och till webben där hon 
gjorde specialkurser för dem som tyckte datorn var jobbig. 
Det var mest tjejer som gick på dem men hon poängterar att 
det på konstdelen på Konstfack varit jämn representation vid 
antagningen. 

När det gäller förändringen av konstnärens roll i och 
med den nya tekniken så menar Pettersson att man numer tar 
in andra studenter till konstutbildningen men att det samti
digt inte är fråga om en allmän upplösning av konstbegrep
pet. Man kan komma med text- eller ljudbakgrund eller med 
programmeringsbakgrund och detta har förändrat hela utbild
ningen. 

Efter sammanslagningen mellan Sku lptur, Foto och 
Måleri så har visionen varit att vara så breda som möj ligt för 
att svara upp till de studenter man tar in, eftersom man har 
vidgat intaget. Det genererar ju också en annan slags konst. 
Hon säger vidare att det som hon trodde skulle bli en ny arena 
var webben men att det inte har tagit fart. Om man tittar på 
vem som söker medel på Filminstitutet så finns det konstnärer 
där också vilket ju är en ny arena. När det gäller publiken så 
poängterar hon att Bill Violas utställning var viktig. Innan dess 



så var det källaren som gällde. Förväntningar fanns att det 
skulle vara något slags TV-program man skulle se, video har 
ju referenser på alla möjliga håll och kanter, men publiken har 
lärt sig. 

Gunnel Pettersson använde inledningsvis en semipro
fessionell SVHS-kamera men nu har hon en gammal Sony 
DV-kamera som hon inte ser som särskilt märkvärdigt. Klipper 
gör hon på CRAC eller på skolan. Beträffande sina egna utställ
ningar nämner hon att ett arbete som hon har hållit på rätt 
länge med är ett interaktivt videoverk där hon filmade kring 
brobyggandet i Malmö-Köpenhamn, där hon försökte fånga 
upp förändringen av infrastrukturen med vägbyggen och an
nat. Det blev en installation med olika monitorer kopplade till 
fotocell. Beroende på var man gick in i på dom här fyra sidor
na av det här området, så styrdes, med hjälp av en ombyggd 
fjärrkontroll, en TV som visade texter som hon hade klippt 
från Malmö kommuns hemsida. Hon berättar att det var roligt 
med tekniken och att den fick lov att synas. Hon påtalar att 
man när man tittar på hennes gestaltning ser att den är väldigt 
nedtonad. Det är många lager med betydelser, inte några stora 
projektioner. Det är små TV-apparater, hon blandade in sina 
föräldrars hem i det hela. De bodde i det här området, så det 
lilla radhuset var med och säger att det ändå blir något slags 
kvinnligt perspektiv på allt. 

Alla projekt har ju sina specifika problemområden och 
detta med datorkonst kan vara svårt att prata om idag som 
fristående projekt. Hon säger att det har blivit lite olyckligt att 
begreppet datorkonst ha r förknippats bara med det som pro
duceras tvådimensionellt, ungefär som någon sorts grafik, förr 
var det befogat men nu är det ju lite upplöst. En del uttrycker 
samröre mellan datorkonst och interaktivitet och det råder ib
land en begreppsförvirring något som inte har påverkat video 
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och fotografi nämnvärt och som ganska oproblematiskt tagit 
till sig den digitala tekniken. Detta förklarar Petterson med att 
man klipper film som man har klippt i hundra år, fotografiet 
har bara sakta glidit över och förutom att hela konstbegreppet 
är ett annat så har man bara utvecklat tekniken. 

Gunnel Pettersson har undervisat mer eller mindre sedan 
1991 och hon tycker att det är stor skillnad. Man kan inte prata 
om materialen längre och de kan inte längre kalla sina profes
sorer för måleriprofessor eller fotoprofessor. De ser det mer som 
något slags ansvarsområde. De har också valt att öppna upp 
rekryteringen eftersom de inte vill profilera sig mot något speciellt 
håll. Istället ska de vara så öppna som möjligt för vad människor 
sysslar med. Det kan gälla text, ljud eller något annat. Problema
tiken med hantverk är ett intressant ämne där det ändå gäller att 
kunna utnyttja mediet. En del av de tidiga datorkonstnärerna var 
fantastiskt duktiga på att exempelvis teckna medan andra inte 
hade samma färdighet, något som är tydligt när man pratar om 
video och foto. Pettersson berättar att människor kan komma från 
ett helt annat håll och ha en blick för något trots att de absolut 
inte har tecknat eller målat där. Att de tar in elever på det här 
sättet är en stor förändring vilket höjer kravet på Konstfack hur 
man plockar in alla dessa olika färdigheter. Eftersom inte alla har 
samma referenser måste man ge ett slags "baspaket" så de kan 
kommunicera. Oavsett varifrån man kommer och vilka färdigheter 
man har så är det väsentliga att man kan kommunicera om det. 
Förändringen i rekryteringssättet skedde en bit in på 1990-talet. 



Lars Vipsjö 

Vipsjö utbildade sig vid Högskolan i Skövde med början 1996. 
Innan dess gick han två olika förberedande konstskolor: Fal
kenberg i två år 1992 till 1994; Örebro Konstskola mellan åren 
1994 till 1996. 

I Falkenberg var det väldigt lite prat om datorer, de två 
företeelser Lars Vipsjö kommer ihåg från den tiden, beträf
fande datorer, var dels affischen till utställningen "Kaos" på 
Louisiana - eftersom man hade den i lunchrummet på skolan 
- och dels konstnären Jim Berggren som en gång föreläste på 
skolan och visade hur han arbetade med digital bild. Perioden 
på Örebro Konstskola, som också var på en förberedande nivå, 
handla inte heller den om datorer. Men Vipsjö mi nns en ut
ställning av Vibeke Tandberg som visades på Galleri Fotocen
trum med digitalt manipulerade bilder vilka visade henne som 
sjuksyster i Afrika, fast hon aldrig hade varit i Afrika. Detta kan 
kopplas samman med Vipsjös egna bilder från den tiden, ett 
slags arrangerade naturfoton med i sängar nerbäddade och 
"sovande" djur. Intresset för datorer väcktes då en bekant 
från Falkenberg började på datorkonstprogrammet i Skövde 
omkring 1994-1995, vilket också blev startpunkten för Vipsjös 
eget arbete med manipulerade bilder i datorn. Efter tiden i 
Örebro sökte han till Högskolan i Skövde och Datorkonstpro
grammet, som hade blivit treårigt strax före man bestämde att 
det skulle läggas ner. 

1994 presenterades rapporten Tendenser inom datorstödd 
konst av högskolan i Skövde vilket ger en indikering om en 
samtida benämning av datorkonsten. Vipsjö tillägger här att 
bland annat Torsten Ridell hävdat att man i USA i början an
vände begreppet datorkonst av marknadsföringsskäl, alltså för 
att få uppmärksamhet genom att väcka anstöt. Dock föredrar 
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Vipsjö att använda begreppet "datorn som verktyg", ett ut
tryck som även Ridell använde. Den tidigaste kursen i Skövde 
hette "Datorn som konstnärligt redskap" och en förening i 
Göteborg hade ett namn som "DASK - Datorn som konst
närsverktyg" vilket ju också relaterar till detta. Just att trycka 
på verktygsaspekten tror Vipsjö kan ha tagit udden av det hot 
som datorn initialt innebar, något som han tycker att aktörerna 
faktiskt lyckads med. Men att Datorkonstprogrammet faktiskt 
hette som det gjorde, att man använde sig av ordet "dator
konst" kan bero på att man upplevde att hotet var avvärjt eller 
att begreppet var neutraliserat. Namnet beskrev vad det hand
lade om. Verktygsaspekten blev kanske också mindre viktig i 
och med att Internet kom, eftersom det då blev mer tydligt att 
man började använda datorn som kommunikationsmedium. 
En del tycker ju att själva konstbegreppet har utvecklats myck
et bara under dom här åren det tog fart. Ändå var det väl först 
på 1990-talet som man började kunna förverkliga det man 
tidigare kanske drömt om. Vipsjö betonar här att under senare 
delen av 1990-talet så förlorade datorkonstbegreppet egentli
gen sin betydelse eftersom den digitala tekniken växte in i så 
många andra verktyg, något som visar på svårigheten då ett 
konstnärligt begrepp, en genre, binds upp på ett medium och 
att sedan mediet förändras. Videokonsten är ju idag en DVD
installation. Allt detta påverkar eftersom nästan alla konstnärer 
använder sig av datorn på något sätt i dag. Det finns konstnä
rer som triumferande har påpekat att det inte blev något av da
torkonsten, konstnärer som enligt Vipsjö faktiskt inte ser hur 
digital ise rat allting är. Han säger vidare: "Erkki Kurenniemi sa 
det här om att datorn 'ämnade äta videon eller videokonsten'. 
Han hade ju på sätt och vis rätt även om det är lite determinis
tiskt." Det finns dock konstnärer där man fortfarande kan tala 
om datorkonst, exempelvis Mikael Lundberg som med dator-



teknik har fångat mönstret av sin egen mobilitet under 500 
dagar eller där han med datorns hjälp har beräknat sin egen 
livslängd. Men dessa konstnärer använder inte sjä lva begrep
pet eftersom de inte är intresserade av att inneha titeln dator
konstnär - ett begrepp som ju i sig är begränsande. 

När man talar om relationen konst och forskning och 
forskarrollens förändring i anslutning till naturvetenskapen 
så finns vissa personer som Vipsjö nämner. Ett exempel är 
Veine Johansson som i Sverige kan ses som en föregångare 
inom detta fält genom sitt första digitala 1980-talsprojekt som 
handlade om informationsskulptur. Hans arbetssätt var natur
vetenskapligt inspirerat, även om presentationen inte är veten
skaplig. Man berättar ju inte hur man har gått till väga. Kanske 
finns det heller inte samma krav på metod eftersom det måste 
finnas en konstnärlig frihet att själv definiera sina egna pro
blem och Vipsjö säger vidare att vad gäller bidrag så finns inte 
heller där några krav på att man ska utföra exakt det man har 
ansökt om. Konstnärsrollen måste ju vara bredare än forska
rens roll, det måste finnas många andra inslag också, något 
man kan se i den starkt politiska konsten på 1970-talet. Konst
nären kunde då se sin konst som politisk utan att han såg sig 
som politiker. Trots att de kanske drev samma frågor och på 
samma sätt så kanske det ändå finns en skillnad. Vipsjö påpe
kar här att man bör akta sig för ordet "måste" i det här sam
manhanget. Om man tittar på hur exempelvis Charles Csuri 
vid Ohio State University arbetade från början av 1960-talet 
så är ju det ett slags konstforskning eller forskning som har 
både med teknik och konst att göra. Det kan alltså vara en svår 
fråga, var man ska lägga sig när det gäller forskning och konst. 
Charles Csuris arbete påminner mycket om Kirschenbaum och 
bilderna från Digitala drömmar, likaså de som arbetar med 
perception såsom Leon Harman och Ken Knowlton. Charles 
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Csuri är konstnär, inte utbildad forskare eller vetenskaps-
man, men har ändå forskat för att utveckla datorverktyget i 
en konstnärlig riktning. Det är ju en konkret forskning, men 
inte av den typ man avser när man diskuterat att föra in forsk
ning på konsthögskolorna. Istället vi ll man ofta ha kvar den 
fria aspekten, vilket gör det hela lite knepigt. Vipsjö nämner 
Henrik Karlssons utredning för SISTER som handlar om det 
faktum att ingen egentligen har doktorerat i exempelvis konst 
eller dans .27 Om man tänker sig Ann Rosens ljudskulpturer 
som forskningsinriktat arbete så skulle det kunna liknas en typ 
av doktorandarbete. I samband med ett sådant resonemang, 
att man exempelvis skulle kunna skriva en rapport i anslutning 
till det praktiska arbetet, är en av två alternativa vägar att gå 
som Henrik Karlsson presenterar. Den andra är inriktad på att 
konsthögskolorna kanske själva måste utarbeta en egen form 
av doktorandutbildning men att den då bör heta något annat 
där namnet indikerar att det rör sig om konstnärlig forskning. 
Karlsson menar att båda bör få förekomma på konsthögsko
lorna. 

Effekten av den digitala tekniken kan man se i antag
ningen till konsthögskolor där Konsthögskolan blir ett exem
pel. Där tas även studenter in som inte har någon bakgrund 
i hantverket utan istället kan ha en inriktning mot musik eller 
textil. Detta visar ett nytt sätt att se på konsten som Vi psjö 
tror ha r mycket med den digitala tekniken att göra. En hel del 
yrken, och med det en mängd nya tillämpningsmöjligheter, 
har tillkommit under 1990-talet som inte fanns tidiga re. Trots 
att det är elva år sedan Internet blev publikt så är okunskapen 
fortfarande stor. Vipsjö menar att om ungdomarna som börjar 
sin utbildning inte vet vad som går att göra så får de hela tiden 

27 Henrik Karl sson (2002) Handslag.famntag, klapp eller kyss?: konstnärligforskar· 
utbildning i Sverige, Stockholm : SISTER 



uppfinna hjulet på nytt. Ett medföljande problem som Vipsjö 
själv upplevde när han gick Datorkonstprogrammet va r att 
man fann ett stort fält som man såg att man kunde utforska 
och jobba konstnärligt inom men att det egentligen inte fanns 
lärare som själva ägde kunskapen på grund av att mediet för
ändrades så snabbt. De som ger sig in i det nya bl ir hela tiden 
pionjärer, något som är symptomatiskt för hela perioden sent 
1980-tal/ tidigt 1990-tal . Som kommentar till att de som var 
med på 1960-talet nästan såg som sin uppgift att driva på hän
delseutvecklingen, säger Vipsjö att man kanske inte skulle ha 
haft någon möjlighet alls att göra någonting om man inte varit 
med i händelsernas centrum. Att det på vissa ställen, såsom 
Chalmers och KTH finns pengar och möjligheter att verkligen 
göra något. 

Vad gäller konstnärsrollen , om det har skett några 
generella förändringar utifrån det perspektiv som Vipsjö ha r 
som både forskare och konstnär säger han att det fortfarande 
finns en stor okunskap hos dem som börjar på konstskolorna 
och att det kan ta flera år innan man får kunskap om vad som 
finns när det kommer till teknik och annat. Bilden av konsten 
är fortfarande traditionell och man definierar inte sin egen 
kultur som konst så det som ungdomar och andra möts av, via 
TV:n i vardagsrummet och datorn i ungdomsrummet räknas 
inte som sådan konst man möter på utställningar. 

Utöver Veine Johansson i Skövde, nämner Vipsjö flera 
personer som han ser som drivande i den pedagogiska ut
vecklingen. Bland andra Hans Esselius och bröderna Mäns 
och Paul Wrange som var med i Video Nu. Klara Nagy på 
Konstfack och Jim Berggren på Valand. I samband med Es
selius nämner han även Kjartan Slettermark. Hans Esselius 
och Veine Johansson tillhörde samma krets på Konstfack, den 
så kallade "68-generationen". Theresa Wennberg nämns också 
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men hon var verksam mest utanför Sverige. Vad gäller de som 
utbildade sig kring 1995, den första "utbildade" generationen, 
så tycker Vipsjö att Tobias Bernstrup och Palle Thorsson på 
Konsthögskolan i Stockholm är viktiga att belysa. De gjorde 
exempelvis Join Hands och Museum Meltdown tillsammans, i 
det senare projektet byggde de om befintliga dataspel genom 
att de fick tag på rätt kod för att kunna bygga om utseendet på 
spelet. Spelen fungerade sedan på samma sätt som tidigare. 
Join Hands, deras nätkonstprojekt, ser Yipsjö som nästan em
blematiskt för hur nätkonsten såg ut runt 1995/1996. Thors
son gjorde senare filmen Pippi Långstrump som Lolita och 
Tobias Bernstrup har gjort en del projekt i Berlin med digital 
3D-animation. I denna generation fanns även Åsa Anders-
son och Karin Hansson, Hansson som var med och startade 
CRAC. Hon arbetar numera på Högskolan i Skövde. Vipsjö 
minns att hon medan hon fortfarande gick på Mejan var på 
Örebro Konstskola när han gick där och visade videofilmer i 
flera dagar för att eleverna skulle få ett begrepp om vad som 
gjordes när det gällde video vid den tiden. En annan intressant 
person träffade han under sin tid i Skövde, Mattias Nilsson. 
När Nilsson gjorde sin B-uppsats och lade ut den på nätet så 
scannade han in bilder av och skrev om Öyvind Fahlström. 
Detta höll på att sluta illa, först hotades han med stämning 
men efter kontakter med Fahlströms änka slutade det i stället 
med att han fick göra Fahlströms officiella hemsida. Han sam
arbetade sedan med Chalmers om att göra interaktiva verk av 
Fahlströms äldre produktion. Han har fortsatt med sin magis
terutbildning på HDK och Vipsjö tror att han kommer att dyka 
upp mer framöver. 



Måns Wrange 

Måns Wrange, professor vid Konstfack i Stockholm har en 
akademisk utbildning i filosofi och idehistoria i grunden. Nå
gon formell konstutbildning i Sverige har han inte då svenska 
konsthögskolor på 1980-talet saknade den konstinriktning 
Wrange var intresserad av att studera. Konsthögskolorna var 
i princip begränsade till måleri, grafik och skulptur och han 
säger att man för att söka till skolorna var tvungen att göra 
inträdesprov inom något eller flera av dessa medier vi lket 
gjorde att det inte fanns någon formell möjlighet för honom 
att söka med den typen av konst han själv arbetade med. Då 
han inte heller var intresserad rent konkret av de konstnärer 
som undervisade på skolorna valde han istället att bygga en 
akademisk grund. 

Wrange har även en bakgrund inom musik med studier 
vid Fylkingen. Fylkingen hade en förhållandevis avantgardis
tisk musikutbildning som var ettårig och som låg lite utanför 
de akademiska ramarna. Wrange påpekar att många gick där 
innan de sökte till Musikhögskolan. Det han själv studerade 
var dels komposition, fri jazz och improvisationsmusik, dels 
elektronmusikkomposition för tonsättaren Bill Brunson. 

Till Holland sökte sig Wrange för mer konstinriktade 
studier. På Jan van Eyck Academie och på Rijks Academie 
fanns sedan slutet av 1970-talet två postakademiska utbild
ningar som var riktade till både holländska och internationellt 
sökande studenter som antingen hade en viss akademisk 
utbildning bakom sig eller som hade varit verksamma konst
närer en tid . Wrange berättar att han på Jan van Eyck va lde 
videoinriktning och att han gick inriktningen mot mixed media 
på Rijks Academie. Eftersom detta inte var en grundutbi ldning 
fanns även möjligheten att boka upp både ateljebesök för och 
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föreläsningar av gästande konstnärer, konstnärer som var 
verksamma inom hela det konstnärliga fältet och inte bara just 
inom video eller mixed media. Att han valde Holland var ingen 
slump eftersom det fanns en rik konceptuell tradition där. I 
övriga Europa syntes en reaktion mot den tidigare konceptu
ella traditionen och måleriet fick ett uppsving med konstnärer 
som arbetade med ny figuration och nyexpressionism. Hol
lands konstklimat länkade till nya media och där fanns organi
sationer såsom Montevideo och Times Based Arts som både 
svarade för distribution och presentation av framförallt video
konst men även dataverk och ljudverk. 

I samband med detta nämner även Wrange en insti
tution som heter De-Apple som då var väldigt radikal i sin 
konstnärliga inriktning men som idag har utvecklats till att bli 
en konsthall där nutida konst visas. De-Apple har under sin 
utveckling visat såväl Hollandsbaserad som internationellt 
producerad konst. Wrange var från 1983 till 1989 själv enga
gerad i organisationen VAVD Editions som förutom artist's 
books och konceptuella projekt i huvudsak var inriktad på just 
nya media. Där gjorde man egna konstnärliga projekt men 
man organiserade även utställningar, projekt, seminarier och 
publicerade artist's books. Under samma period var Wrange 
även engagerad i Video Nu fram tills föreningen gick i graven. 
Video Nu var en videostudio och en förening för videokonst
närer där Wrange även var verksam som lärare på några kort
kurser. Utöver detta fanns även MAP, en liten organisation där 
Janet Colletti och Helene Boström också ingick. Verksamhe
ten var centrerad till framförallt video och nya media och där 
man ordnade utställningar och seminarier i samarbete med 
bland annat Moderna museet under paraplyet av Stockholms 
filmfestival 1991 /1992. MAP organiserade 1991-1993 även 
några större symposier på både Filmhuset och Kulturhuset där 



ämnena video, Internet, datorbaserat konstnärligt arbete och 
Virtual Reality presenterades. Där kunde man se hu r många av 
de konstnärer som arbetade med video som började gå mot 
den mer datorbaserade konsten, vilket visar hur de olika medi
erna grep in i varandra. 

Wrange påpekar att man under den här perioden kunde 
se några tydliga paradigmskiften i samband med att man 
övergick till att använda mer och mer digital teknik i det konst
närliga arbetet. Det ena skiftet som Wrange påtalar var när 
videotekniken övergick från att vara analog till att bli digital, 
vilket innebar en naturlig koppling till datortekniken. Den ana
loga tekniken kunde Wrange arbeta med själv men den nyare 
datorredigeringen var betydligt mer komplicerad vilket innebar 
att man var tvungen att hyra in datatekniker, oftast nattetid då 
detta kostade mindre, för att kunna hantera dessa komplexa 
system. Detta innebar avsevärt mycket mer arbete, något som 
även gällde bildbearbetning som även den successivt blev 
mer avancerad. Vid denna tid, 1984, kom Mac, men det var 
först när Mac och PC-datorerna i mitten av 1990-talet blev 
tillräckligt snabba som användarvänligheten ökade så pass att 
konstnärer valde att arbeta själva med tekniken. Det var med 
Mac och PC:n och program såsom Photoshop som den stora 
explosionen kom eftersom dessa möjliggjorde eget arbete 
hemma med i princip samma hårdvara och till viss del samma 
eller motsvarande mjukvara som man tidigare hade för digital 
video- och bildredigering i professionella studios. 

Wrange påtalar att det under denna period i mitten och 
slutet av 1990-talet framträdde en stark koppling till Internet 
och Virtual Reality. För att kunna arbeta med Virtua l Reality 
krävdes stora superdatorer med hårdvara som var oerhört 
avancerad och dyr, exempelvis Silicon Graphic-datorer, som 
ofta var knutna till en institution. För konstnärer innebar detta 
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mycket merarbete och högre kostnader vilket medförde att 
det endast var ett fåtal som satte sig in i och arbetade kreativt 
med VR-tekniken. 

Själv säger sig Wrange inte vara intresserad av den rent 
tekniska biten. Anledningen till att han kom i kontakt med 
datorer var att han såg tekniken som ett bra verktyg, samti
digt som han intresserade sig för de nya mediernas kulturella, 
politiska och filosofiska implikationer. Sin första dator köpte 
Wrange omkring 1979/1980 och det var en musikdator som 
han använde i elektronmusik. Kontakten med Mac kom först 
genom vännen Jan Ramstedt som även han var konstnär. 
Ramstedt började arbeta med datorgenererad konst och blev 
senare anställd vid det företag där han fick låna datorer. Se
nare gick Ramstedt vidare och startade ett eget företag där 
Wrange arbetade en del. Hela denna process gav som Wrange 
uttrycker det"/ ... / gratis tillgång till Mac i princip från att den 
kom". Ytterligare en person som varit viktigt för Wrange och 
för utvecklingen av den digitala tekniken är Hans Esselius 
som arbetade parallellt med video, datorer, fotografi och film. 
Wrange beskriver Esselius som en person som var med lite 
överallt. 

I samband med den datorgenererade konst som Wrange 
mötte så kom en hel rad begrepp fram i ljuset, däribland 
datorgenererad bild och datormanipulerad eller datorstödd 
konst. Detta föddes ur en samtida inställning att det fanns ett 
mervärde i att det var gjort med hjälp av datorer, att det i sig 
var ett statement. Själv blev han berörd av denna begreppsdis
kussion i samband med en utställning han arbetade med på 
1980-talet där man för första gången visade det nya postmo
derna fotografiet med konstnärer som Barbara Kruger och Vic
tor Burgin, konstnärer som inte förhöll s ig till en dokumentär 
tradition utan själva gjorde iscensatta fotografier. Samtidigt i 
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Sverige fanns en stark trad ition som kom från det dokumentä
ra eller från något slags konstfotografi och som var baserad på 
en återgivning av verkligheten. I samband med denna diskus
sion kunde Wrange och hans kollegor inte använda begrep
pet konstfotografi eftersom det redan hade sin förklaring och 
tillhörighet i Sverige. Istä llet valde de att använda uttrycken 
tidsbaserad och fotobase rad. Tidsbaserad var ett uttryck som 
Wrange redan mött i Holland, så kallad Time Based Art, och 
blev den term man använde på video och ljud. Fotobaserad 
var en term som man började använda som en markering mot 
den mer traditionella fotog rafiska falangen. Wrange lägger 
inga konservativa värderingar på denna falang utan ser den 
mer som formad ur en annan trad ition. På arenor som Foto
grafiska museet, Camera obscura och andra li knande fotografi-

87 



88 

centrum visades det traditionella konstfotografiet och Wrange 
och hans kollegor ville markera att det de arbetade med var en 
helt annan typ av fotografi där bland annat datorbaserad konst 
ingick. Men den tidens användning av dessa olika begrepp har 
helt tappat sin betydelse eftersom det idag kan ses som helt 
ointressant om en konstnär bearbetat sitt material i en dator 
eller inte. Wrange säger att det idag knappt finns någon foto
graf som inte bearbetar sina bilder digitalt. 

Denna villkorslösa acceptans av den digitala teknik som 
Wrange påtalar fanns inte då han under mitten av 1990-talet 
arbetade på RM I Berghs reklamskola. Han arbetade, som en 
av många lärare som kom från konstvärlden, på en tvåårig 
utbildning för grafiska formgivare. Bristen på acceptans för 
tekniken märktes i den diskussion som fördes på skolan huru
vida eleverna eventuellt bara skulle få tillgång till datorer i slut
fasen av sin utbildning, ett resonemang som idag kan ses som 
svårt att förstå. Bakom detta låg den allmänna uppfattningen 
att man först skulle lära sig teckna den långsamma vägen där 
kopplingen mellan hjärna, hand och hjärta var det viktiga. Idag 
ingår datorkunskap från dag ett och en viss mängd datorkun
skap förutsätts även på vissa skolor. Man betraktar heller inte 
datorer som en genväg i den skapande processen utan enbart 
som ytterligare ett verktyg. 

Denna övergång, detta paradigmskifte som Wrange själv 
kallar det, kunde av honom själv och Gunnel Pettersson fast
ställas till årtalet 1995 eftersom det var det året videon fick sitt 
stora genombrott. Det var detta år som man började acceptera 
video som medium på skolorna, däribland Konstfack där både 
Wrange och Pettersson arbetade. 

Vad gäller den konst som producerats med hjälp av da
tor, exempelvis på video eller dvd, så kan inte allt räknas som 
datorstödd konst enligt Wrange. Inom fotografi eller inom 



video så äts processen upp av tekniken och gränserna suddas 
ut. Man kan idag göra 3D-skulpturer i datorn som sedan frä
ses ut i en NCL-fräs eller byggs upp via rapid prototyping, pro
cesser där datorn visst har en central roll men där man ändå 
inte kallar det slutliga verket för datorkonst. Wrange gör jäm
förelsen att man inte kallar en skulptur för bronsgjuten bara 
för att det är den teknik man använt. Däremot finns det konst 
där datorn är synlig på ett mer explicit vis, där man exempelvis 
kan använda datorn för att styra olika processer i verket eller 
där det interaktiva har stor betydelse. Datorer kan även spela 
en stor roll i verk som inte direkt anknyter till någon annan 
känd eller dominerande teknik eller konstform. Även nätkonst 
är en typ av konst som Wrange kan kalla datorkonst eftersom 
den inte skulle existera utan vare sig dator eller Internet och 
där han påtalar projekt som bland annat Karin Hansson och 
Åsa Andersson deltog i genom organisationen [a:t], Associa
tion for Temporary Art. Datorkonst är kanske inte ett så stort 
fält som sådant men datorn används som ett väsentligt och 
betydelsefullt verktyg inom konsten idag, en betydelse som 
inte går att bortse ifrån. Även om Wrange använder datorer 
för att göra sina verk så har han personligen framför allt haft 
intresse av datorer för informationshämtningsaspekten och 
för hur man med hjälp av datorer kan både styra och generera 
processer i sina konstverk. 

Med en ny teknik kommer nya visioner och vad gäller 
det tidiga 1990-talet så minns Wrange hela VR- och Cyberspa
ceutopin, utopiska tankar om tekniken som man hade då men 
som helt har försvunnit idag. I samband med detta figure
rade flera konstnärer, däribland Peter Weibel. Weibel var en 
konstnär som var aktad i alla kretsar, Wrange kallar honom en 
"cross-over" eftersom han var verksam och respekterad både 
av de som arbetade med mer traditionell konst och bland de i 
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mediakonstvärlden. Weibel blev inbjuden till symposierna på 
Filmhuset och på Kulturhuset som en teoretisk mycket kunnig 
konstnär. Han hade varit aktiv sedan 1960-talet och var mycket 
inflytelserik i den aktuella konstvärlden. Video, datorkonst 
och nätkonst tillhörde aldrig mainstream utan var konst som 
ofta opererade på marginalen och fungerade lite som egna 
konstvärldar. Att Weibel respekterades i båda dessa stora fält 
grundar sig på hans arbete i både Tyskland och Österrike med 
bland annat ZKM i Karlsruhe och med Die Neue Medienkunst, 
där hans samarbete med holländska kollegor manifesterade 
sig i ett slags utopisk uppfattning om konst. Wrange nämner 
även Ars Electronica, från början en festival men som utveckla
des till en forskningsplats och som också hade en viss utopisk 
inställning, något som förenas i det arbete de gjorde mot 
industrin där nya innovationer inte alltid blev till som konst
projekt utan som ett slags cross over mellan ny teknik, konst 
och näringsliv. Både ZKM och Ars Electronica existerade "over 
ground", inom ett etablissemang med statligt stöd och spons
ring, men parallellt fanns även en undergroundrörelse som 
var väldigt nätbaserad och som styrdes av en vision om nätet 
som en direkt demokrati med fritt informationsflöde och open 
source och där man styrdes av en stark utopisk tanke. Redan 
från 1980-talet fanns nätkonst men den var rent textbaserad. 
Detta förändrades vartefter gränssnitten förändrades och man 
kunde i och med detta börja bygga bilder. Parallellt fanns även 
en rädsla att måleriet och den gamla konsten skulle komma 
att dö ut genom datorernas genombrott, att man bara skulle 
komma att skapa med datorer och med video, en dystopisk 
tanke som många, enligt Wrange, anfäktade. 

När Wrange började undervisa på Konstfack hösten 
1995 var Konst fortfarande uppdelat i tre olika avdelningar 
- Skulptur, Måleri och Fotografi . Wrange började samarbeta 



med kollegor både på Foto och på Måleri vilket resulterade i 
en sammanslagning. Trots detta minns Wrange att det var till 
Skulptur som man köpte sin första Mac. Exakt hu r omständig
heterna var för Måleri och Fotografi minns inte Wrange, något 
som han dock vet att Gunnel Pettersson, en lärare och kol lega 
som kommit till skolan året innan Wrange, vet betydligt mer 
om. Pettersson och Wrange var med att starta upp ett kursut
bud som gav utbildning i datorkunskap där fokus låg framför 
allt på Photoshop men även på mjukvara som lllust rato r. Gan
ska snart efter det kom även Premier och ett antal Mac-basera
de videoredigerings program vilket manifesterade datorns roll 
i undervisningen. Samtidigt startade man även ett datalab på 
Konstfack och "över en natt" så fanns det datorer överallt. Att 
datorerna tog så stor plats i verksamheten så snabbt gick inte 
helt problemfritt. Det förekom stora ideologiska diskussioner 
om datorer som konkurrenter till de anställda, något som inte 
ifrågasätts idag. Skepticismen för denna nya teknikutveckling 
bottnade i rädslan att det hantverksmässiga i det konstnärliga 
arbetet skulle försvinna och att människor genom oförmåga 
att följa och förstå denna utveckling skulle bli överflödiga. 
Wrange poängterar att inga av dessa rädslor har besannats, 
istället ser man hur de olika teknikerna pluggar in i varandra 
såsom exemplet rapid prototyping. Vidare säger han att dessa 
rädslor inte var unika för just den digitala tekniken. Nä r fi lmen 
kom hotade den teatern och varieteten och när fotografiet kom 
så hotade det måleriet. Alla nya tekniker möts med misstänk
samhet innan kunskapen om den hinner ifatt. Varken teatern, 
musicalen eller måleriet har ju blivit mindre idag vilket med 
all tydlighet visar att dessa dystopiska visioner inte infriades, 
funktionerna har bara flyttats lite helt enkelt. Inom måleriet 
sökte man genom abstraktion något bortanför förmågan att 
avbilda verkligheten på ett så naturtroget sätt som möjligt, nå-
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got som även utvecklades parallellt inom fotografiet. Wrange 
ser här att utvecklingen mer går mot personligheten än mot 
förmågan att avbilda den yttre verkligheten. 

Datortekniken som verktyg uppfattades inte enbart posi
tivt av studenterna Det är lätt att tro att bara för att studenter 
är yngre att de skulle vara mer radikala men så är det inte all
tid, enligt Wrange. Bland studenterna hittar man idag både de 
som är väldigt duktiga och de som antingen över huvud taget 
inte förstår trots att de får undervisning i ämnet och de som 
faktiskt inte vill förstå. Numera sköts all information på Konst
fack via e-mail och intranet. Här visas ett tydligt ställnings
tagande då det finns studenter som aldrig går in och hämtar 
informationen från sina mailboxar, något som orsakar en del 
problem. Bakom ett sådant agerande kan en adekvat teknik
rädsla finnas såväl som ett rent ideologiskt ställningstagande. 
Man kan alltså inte påstå att det finns någon koppling mel-
lan en obefintlig datoranvändning och det man sysslar med, 
exempelvis måleri. Istället kan människor som arbetar med ett 
rent hantverk visa sig vara mycket duktiga på att arbeta med 
den digitala tekniken och vice versa. 

Redan från början arbetade man för att ha en hög andel 
kvinnor som lärare i datorteknik eftersom det är lätt att det 
annars faller sig så att det blir en högre andel män som under
visar på grund av ämnets tekniska karaktär. Gunnel Pettersson 
och Anita Malmqvist var de första kvinnliga lärarna, båda såväl 
mycket skickliga konstnärer och pedagoger som bra förebilder 
för de kvinnliga studenterna. Wrange påpekar att det lätt kan 
bli "lite nördigt" i anslutning till en sådan här teknik och att 
det kan ha förefallit lättare att initialt locka fler män än kvinnor 
att utbilda sig i kunskapen men det har förändrats vartefter 
studenter har allt mer förkunskaper om tekniken innan de 
kommer in på skolan. Han säger att en ung person idag, som 



inte har tillgång eller kapacitet att hantera e-post eller Internet, 
betraktas som nästan socialt handikappad. Det som tidigare 
var en klassfråga , att datorerna var så enormt kostsamma att 
införskaffa, har idag bytts till en värld då nästan alla kan skaffa 
sig en dator. En bra begagnad dator kan man idag köpa för en 
tusenlapp, en dator som för fyra/fem år sedan kostade tjugo 
gånger mer men som klarar av många av de nya systemen och 
där du har de flesta funktioner som du behöver för att kla ra 
dig. Idag handlar det inte så mycket om teknik som kommu
nikation och många studenter sitter med sina egna laptops i 
skolan. Wrange gör en parallell till mobiltelefonerna. På 1980-
talet var det bara män som hade mobiler men idag ha r vi lken 
mormor som helst en mobiltelefon vilket visar att tekn iken 
inte längre är vare sig en klass- eller generationsfråga. 

Bland Konstfacks studenter var det generellt inte fler 
män än kvinnor som arbetade med tekniken och ser man til l 
de verk av de studenter som gått så tycker sig Wrange inte 
kunna se att det skulle vara en radikal skillnad mellan män och 
kvinnor. Framförallt inte vad det gäller video. Snarare skulle 
man kunna säga tvärtom, att både foto och video och nya 
media har blivit ett sätt för kvinnor att komma bort från den 
väldigt manligt dominerad genren som måleriet och skulptu
ren är där man fortfarande ser en gammal patriarka l trad ition. 
Här blev även konstnärer som Cindy Sherman och Barbara 
Kruger och den postmoderna undergroundscenen tydliga 
förebilder. Någon direkt könsmässig skillnad ser inte Wrange 
att det fanns, dock går det att se en manlig dominans i de fåtal 
riktigt teknikorienterade projekt där man utgått från ett slags 
fascination för tekniken i sig. 

Även arenorna där konstnären agerar och når ut ti ll sin 
publik har förändrats genom den digitala tekniken. Framförallt 
ser Wrange att Internet haft en stor betydelse i den bemärkel-
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sen att konstvärlden blivit mycket mer globaliserad. Idag kan 
konstnärer från Afrika, Asien, Latinamerika och Norden ställa 
ut på samma villkor som gamla konstnationer som USA och 
en handfull Västeuropeiska länder. Den internationella konst
världen var ju fram till för omkring tio år sedan begränsad till 
dessa fåtalet NATO-länder men idag existerar alla på samma 
nivå även om makten fortfarande ligger där pengarna finns. 
Wrange påpekar att man idag inte kan arrangera en biennal el
ler en Documenta utan att ha representation från hela världen 
och att alla internationella utställningar bör visa superstjärnor 
från alla kontinenter. Detta är en mycket stor förändring som 
blivit möjlig bland annat genom den globala kommunikation 
man har med varandra via Internet. Många svenska konstnä
rer har idag större delen av sin verksamhet förlagd utomlands, 
däribland Wrange själv. Han säger att om han för tio år sedan 
hade tio procent av sin verksamhet förlagd utomlands så 
har balansen skiftats så att han idag har tio procent förlagd i 
Sverige. Även frekvensen av utställningar har förändrats. Idag 
har Wrange mellan sju och tio utställningar per år utomlands 
medan han har en i Sverige vartannat år. Han menar att de 
framgångsrika konstnärerna i den unga generationen har färre 
utställningar i Sverige och, i jämförelse med tidigare generatio
ner, allt fler utomlands. På Konstfack har man studenter som 
gått ut som över huvud taget inte har stä llt ut i Sverige innan 
de börjat ställa ut på biennaler, något som påvisar en mycket 
stor förändring. Alla håller idag kontakt via e-mail och man kan 
på ett helt annat sätt få information om konstnärer, exempel
vis genom sökmotorn Google. 

Förändringen har även skett ur en estetisk synvinkel 
genom att allt fler har råd att köpa en dator. Du kan idag på 
en egen persondator göra professionella redigeringar av video 
och film och den mesta bildbearbetningen kan göras med 



utrustning som inte kostar mer än tio eller tjugo tusen kronor, 
vilket medför att man inte i samma utsträckning som t id igare, 
är så beroende av utrustning på institutioner. Wrange konsta
terar att det som för ett tag sedan var få förunnat, det att ha 
tillgång till datautrustning som var avancerad nog att skapa 
datorgenererad konst eller video med, kan var och en med 
relativt enkla medel göra idag. 

Kommunikationen som möjliggörs genom Internet visar 
sig även genom att man kan plocka upp influenser från hela 
världen inom det område man själv arbetar. Från den MTV
generation som vi har idag kommer några studenter som är 
verksamma på Konstfack. Wrange talar själv om en student 
som kommer från grafittikulturen och som berättat om hur 
det innan Internets genombrott utvecklades lokala grafitti 
kulturer med egna stilar, stilar som idag istället kan gå över 
flera kontinenter eftersom man ser så mycket på nätet som 
man blir inspirerad av. Därav blir stilarna inte så lokalt för
ankrade. Detsamma gäller för konsten . Stilarna blir inte lika 
lokalt förankrade om det inte är så att man medvetet refererar 
till någon viss nationell stil. Exempelvis som vissa afrikanska 
konstnärer när de, genom att referera till en afrikans k estetik 
eller till bilden av en afrikansk exotism, presenterar något slags 
postkolonial kritik. Man kan alltså säga att det har utvecklats 
ett slags globaliserad samtidskonst där koderna blivit mer t ill
gängliga, ungefär som när man tittar på MTV. A andra sidan, 
poängterar Wrange, så har det på grund av detta också blivit 
en mycket större uppdelning av den lokala konstvärlden och 
den internationella konstvärlden. För att förtydliga sitt resone
mang, att det i ett land och i en stad kan finnas en stark lokalt 
förankrad konstvärld, ibland centrerad till en enda konstnä r, 
ger Wrange exemplet Ernst Billgren. Billgren är mycket stor 
och populär i Sverige men har knappast någon internationell 
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karriär. Motsatsen kan man se i tidigare studenterna Johanna 
Billing och Gunilla Klingberg som har mycket välutvecklade 
internationella karriärer medan de knappt är kända av någon 
person, folkligt sett, i Sverige. De ställer visserligen ut på Mo
derna museets utställningar men de är inga populära ikoner 
på det sätt som Billgren är. 

Genom Internet hittar man fler likasinnade ute i världen, 
som arbetar inom samma gren eller stil som man själv gör, 
något som kan ge en liten risk för en viss geografisk utslät
ning. Men någon allmän utslätning av stilar och uttryck syns 
inte eftersom man snarare utvecklas genom kontakten med 
andra inom sitt eget område och att man därigenom inte 
tvingas in i en lokal norm eller tvingas att bli en outsider på 
grund av sitt uttryck. Detta ger en känsla av att konstvärlden 
präglas av en generositet eftersom den i vissa avseenden har 
blivit mer öppen. Om man för tio år sedan var konstnär och 
kom från Stockholm så skulle med stor sannolikhet en ame
rikan inte ha uppfattad dig som intressant i ett internationellt 
perspektiv utan betraktad dig som något lokalt. Idag däremot 
är förhållandena helt förändrade och man kan nå ut på ett 
helt annat sätt. Dock kvarstår det faktum att detta är lite av en 
chimär då makten fortfarande ligger i händerna på de gamla 
västländerna. Wrange påpekar att det trots detta blivit mycket 
bättre men att balansen inte är helt jämn då det är mer av den 
globaliserade samtidskonsten som kommer fram än den lokalt 
präglade eftersom den internationella publiken inte besitter 
koderna för den senare. 

Att vara först ut på marknaden med dessa speciella kun
skaper om den nya digitala tekniken var knappast någon fördel 
för Wrange som nyutexam inerad. Kunskaperna sågs inte som 
attraktiva av den enkla anledningen att det inte fanns något 
intresse för den typen av konst inom mainstreamkonstvärlden. 



Först 1995, omkring tio år senare, när användningen av dato
rer blev mer accepterad, fick det ett värde att jobba med video 
eller med datorer, ett värde som Wrange dock inte hade någon 
direkt fördel av. Istället menar han att de studenter, ledet efter 
honom själv, som utexaminerades omkring 1995, till fullo kun
de dra nytta av sin kompetens. Wrange sjä lv var sedan länge 
etablerad som konstnär och fick i början benämningen video
konstnär, en benämning som inte var så särskilt smickrande 
eftersom det inte ansågs lika fint som att vara van lig konstnär. 
Denna värdering finns en ligt Wrange inte längre kvar. 
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Konvergens och remediering 

Konst föder konst - att bilder bygger på tidigare bilder är något 
som konsthistorien ständigt påvisat. Det är svårt att hävda 
att en ide är "helt ny", historien liksom omgivningen har sin 
berättigade del i allt som produceras. Inte heller "nya med ier" 
uppstår ur intet, ett begrepp för detta utvecklades av Jay David 
Bolter och Richard Grusin i Remediation: Understanding New 
Media. Ett medium, exempelvis fotografin, uppfattas här som 
en vidareutveckling av tidigare tekniker, i detta fall måleriet. 
Detta är väl knappast en nyhet, redan i grundskolan har vi har 
lärt oss utvecklingen från hålkameran till Joseph N icephore 
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Niepce. Det är egentligen först i modern tid som resone
manget blir intressant -det kan i samtiden vara svårt att se 
historien. 

Man kan argumentera för att filmen är en utveckling 
och konvergens av fotografi och scenkonst. Det går vidare att 
argumentera för att televisionen är en sammansmältning av 
film, vaudeville och radio. Bolter och Grusin menar att det 
huvudsakligen finns två sätt att se på remediering, dels imme
diacy och dels hypermediacy. Begreppen speglar olika traditio
ner inom medierna, exempelvis inom film eller television, där 
det antingen finns en strävan efter osynlighet av själva mediet, 
immediacy, eller bekräftelse på mediets existens, hypermediacy. 
Det går att jämföra detta med hur digital teknik används inom 
konsten, exempelvis genom mina tidigare exempel från inter
vjuerna: Olof Glemmes osynliga bearbetning av fotografiet 
(immediacy) eller Måns Wranges arkivprojekt för raderade 
filer (hypermediacy). I exemplen är det också tydligt hur den 
digitala tekniken sammanfört olika medier inom konsten och 
hur den samtidigt kommit att bli en viktig del av den tekniska 
utvecklingen inom flera olika konstarter. Här kan vi också hur 
de olika medierna konvergerar och interagerar genom olika 
typer av sammansmältningar och påverkan - vilket alltså är ett 
delvis annorlunda perspektiv än då man talar om remediering 
eftersom konvergens syftar på "intermedial itet" , d v s relatio
ner mellan olika medier och hur de förhåller sig till varandra 
(exempelvis "flerkanalspublicering" där en kvällstidning pro
duceras som dagstidning, webtidning och TV-kanal eller hur 
begrepp som "magasinformatet" flyttas från tidningsvärlden 
till TV-världen) . 

I ett bredare historiskt perspektiv kan vi se hur den tek
niskt experimentella konsten fick större inflytande under andra 
halvan av 1960-talet, märks ett flertal exempel på hur form-



språket upplever en nyvunnen frihet . De större strukturföränd
ringarna återspeglas genom de alternativa arenor som utveck
lades, både som ett bruk av speciella medier och konstnärlig 
bas samt en vidgning av de traditionella genrerna: exempelvis 
affischkonsten, experimentell film , eller konstnärsböcker. Detta 
kan ses både som remediering och som konvergens. Konst
närsböcker bär med sig tidigare medier i ny form: konst i form 
av grafiska tekniker och konventionell bokutgivning. Samtidigt 
är epoken ett bra exempel på hur de olika medierna påverkade 
varandra, exempelvis situationistiska aktioner, flygblad, happe
nings och experimentell film. Samtidigt finns ett annat viktigt 
perspektiv: när nya medier utvecklas finns ofta de äld re kvar 
inom konstvärlden. Exempelvis används litografin idag uteslu
tande av konstnärer, andra har för länge sedan lämnats denna 
tryckprincip och ersatt den med först offset och senare den 
digitala tekniken. Som konstnäligt medium finns dock kvalite
terna kvar. Konsten strävar alltså efter att behålla äldre medier 
som tekniker men också att erövra nya. Det finns konstnärer 
som använder sig av den allra nyaste tekniken inom exempel
vis digital fotografi samtidigt som deras kollegor arbetar med 
svartvita analoga bilder - någon kanske till och med fotogra
fiskt gummitryck för att skapa extra frihet och individual itet. 

Om vi återvänder till datorkonsten så kan vi se att digita l 
teknik mer och mer under perioden accepterades som verktyg 
vid produktions- och hanteringsfasen. Datorerna kom också 
i högre grad att förknippas med själva visualiseringen. Dator
konstbegreppet kom därmed att ändra betydelse - från att vara 
ett hjälpmedel till att bli ett publikt spelrum, ett nytt konstnärligt 
medium. Lars Wilks Ladonia (1996) är ett bra exempel på ett 
verk, en virtuell värld, som byggts upp och hålls vid liv med hjälp 
av den digitala tekniken. Ladonia fick stor uppmärksamhet i me
dia och spreds snabbt. I en kommentar till verket skriver Vi lks: 
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De viktigaste funktionerna bestod i att söka medborgarskap. I början do
minerades dessa av svenska ansökningar och många från USA, Austra
lien, England m A. Sedan blev det känt i Norge. Vi öppnade en sida för 
kommentarer och diskussioner och den blev Aitigt använd. 1997 ägde 
val rum, president och drottning utsågs. Också detta fick stor mediaupp
märksamhet. Under de följande åren blev Ladonia känt i åtskilliga länder, 
en spridning som hängde samman med att det skrevs artiklar och gjor
des inslag i teveprogram. Detta utan någon särskild aktivitet från min 
sida. Ungern blev ett viktigt land, oklart hur det gick till. Det finns mellan 
500 och 1000 ungrare som registrerat sig. Den ladonska regeringen kom
pletterades ständigt med nya ministrar som kom från åtskilliga länder. 
Man ansöker om en ministerpost och den behandlas då av den sittande 
regeringen. På senare tid har Ital ien visat sig, Spanien (efter ett teveinslag 
som jag aldrig sett), Bangladesh (outgrundligt hur det gått till) - det kom 
ett SO-tal ansökningar om medborgarskap därifrån. just nu har Ladonia 
drabbats av en besvärlig situation genom att ett ti ll synes obegränsat 
antal pakistaner vill bli medborgare. Flödet blev så stort (upp till l 00 om 
dagen) att ansökningslänken fick stängas (då hade jag ett lager på över 
3 000 ansökningar). Pakistanerna såg Ladonia som en reell möjlighet 
t ill jobb och bostad i väst och det är inte lätt att förklara att detta inte är 
realistiskt.28 

Brevet visar med tydlighet den tolkningsproblematik som kan 
uppstå. 

Nya möjligheter skapar nya problem, ungefär som när 
Olof Glemme beskrev hur han såg att fotografin kunde få 
samma frihet som måleriet, att han fritt kunde skapa vilken 
bild han önskade och ändå få det att se ut som ett fotografi. 
Digital fotografi har utvecklats från analog fotografi och olika 
bildbehandlingstekniker- det syns tyd li gt i intervjuerna hur 
exempelvis Photoshop fick stor betydelse och att konstnärer 
genom denna nya frihet kunde kombinera måleri och fotografi 
i en ny enhet. Även äldre metoder och arbetssätt finns kvar i 
ny skepnad - inte enbart när det gäller hanteringen av själva 
kameran och vid digitalt foto. 

Datorkonstbegreppet har under perioden definitivt änd-

28 Lars Vi lks i brev (e-post) . Date: Mon, 11 Mar 2002 09:40:14 +0100 



rat betydelse - från att vara ett hjälpmedel till att bli ett publikt 
spelrum, ett nytt konstnärligt fält. Detta inträffar pa ral lellt med 
att den konceptuella och dematrialiserade konsten tänjer grän
serna för artefaktens omfång. Många anser, och detta framgår 
i mina intervjuer, att vi inte längre kan tala om datorkonst men 
det skall tilläggas att även andra begrepp förmodl igen kommer 
att omprövas. Rent estetiskt är det också svårt att indela arte
fakterna - datorkonsten har ju inte dött ut, istället har digital 
teknik integrerats i en rad andra tekniker (fotografi , konstfilm 
etc). 

Sedan finns också den andra sidan av den digitala tekni
ken, kommunikationsvägarna. Som Måns Wrange påpekade, 
att influenser från hela världen genom sprids via Internet 
och att stilarna inte längre behöver vara lika lokalt förankrade 
men att utvecklingen förmodligen gynnar den globaliserade 
samtidskonsten framför den lokalt präglade. Internet fungerar 
givetvis också som en social gemenskap där enskilda konstnä
rer kan hitta själsfränder utan att geografin sätter gränser. 

Premisserna för att vara utövande konstnär har ändrats 
vilket till viss del också kan sägas hänga samman med utveck
lingen av den digitala tekniken och mediakonsten, en utveck
ling som på allvar satte fart under tidigt 1990-tal. Konsthög
skolorna har inte fullt ut lyckats dokumentera denna viktiga 
period, många gånger beroende på att man har som tradition 
att arbeta relativt fritt och att många olika gästlärare av natur
liga skäl är inblandade i utbildningarna. 
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I den digitaliserade tillvarons medelpunkt 

Det är ett gungfly detta ämne. Den digitala tekniken är numera 
allomfattande. Den ingår i vår nya väster-ländska religion där 
konsumismen är en del av treenigheten, det digitala ett och 
vårdandet av egot det tredje. Konsten är så marginell att den 
knappast märks. Och ändå så prestigeskapande. Dä rför alla 
dessa fallgropar, fallgropar av önskningar och pretentioner. 

När jag sitter och läser Garys text med tillhörande in
tervjuer som jag åtagit mig att kommentera lyssnar jag på ett 
radioprogram, "Barnen" om skolkning på den Svenska gym
nasieskolan och med inblickar från andra länder. En pojke från 
Stockholm säger att han skolkar för att han inte får göra något 
"Roligt". Han hade valt mediaprogrammet för att få göra 
något kul; när nu detta Kul inte infinner sig så skol kar han. Det 
finns i un-dertexten att det roliga är att hålla på med "Media" 
som i praktiken innebär arbete och träning i hantering av vi
deokameror och datorstödd redigering. Träning i andra mju k
varor som Photoshop, I ndesign med mera. Jag tror att den här 
pojken nog lär sig dessa programvaror ändå. Kanske han om 
några år finns på en av de av staten sanktionerade konsthög
skolorna. Vad han kommer att göra där? Klappra på tangent
bordet med den platta skärmens ljus i ansiktet. 

Det har gått lång tid sedan 1986 och det postmoderna 
tänkandets inträde på den Svenska scenen. Det har gått näs
tan lika lång tid sedan 1995 då dataapparaten på allvar gjorde 
sitt intåg på de Svenska konsthögskolorna. 

Redan då 1995 var det klapprandet på tangentbord som 
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blev den mest iögonfallande sysselsättningen för en konst
student. Vi lekte kontor. Det som så småningom kom ut på 
andra sidan, (om det nu finns någon sådan) visades på skär
mar huvudsakligen. Så är det inte längre, inte enbart i alla fall. 
Digitalt framställd konst dyker upp precis var som helst numer 
och i alla former. Detta helt enkelt för att den digitala tekniken 
är den teknik som står till buds. För en ung människa ter sig 
tanken att sitta och läsa böcker, göra matematiska uppställ
ningar för hand som just tråkig och svår på ett oöverskådligt 
sätt. Datorn begriper man sig på; den är enkel att hantera. 
Klart som korvspad. Och kul! Just lustmomentet är det som 
tilltalar. Skärmen glöder med magisk glans. Längst där inne 
syns den röda glöden, det vet alla som spelat datorspel el-
ler tittat på bilder tillverkade med enbart datorn som verktyg. 
Skärmen, denna hypnotiska yta har sedan slutet av sjuttiotalet 
varit det tongivande användargränssnittet; vi har glömt att det 
fanns andra. 

Ett av de andra gränssnitten var Teknikern/Programme
raren. En person, (nästan alltid en man) som utgjorde länken 
mellan det obegripliga och jaget. Den situationen bestod alltså 
av tre enheter. Apparaten, Teknikern och Konstnären. Denne 
kunnige person blev det filter som du måste prångla dina ideer 
genom och han färgar dessa dina tankar och visioner. Detta 
var mycket bra någonstans. För då var ni två, två människor 
tänker ofta friare än en ensam. Det är min erfarenhet. 

Olyckligtvis, det mesta berömmet fick konstnären. Det är 
klart. Så skall det inte behöva vara. Teknik och framförallt da
torteknik har alltså kommit att bli ett gestaltningsverktyg bland 
alla andra - och därmed har datorkonstbegreppet i sig blivit 
både mer allomfattande och allt mer marginaliserat. En mot
sägelse kan tyckas, men helt följdriktig. För de flesta konstnä
rer idag är digital teknik i alla varianter inget märkvärdigt, lika 



litet som det är det för någon annan. Men behovet att kunna 
hantera och styra teknologierna, veta hur de egentligen fung
erar för att kunna vara fri i förhållande till dessa, för att verkli
gen kunna säga det man vill har därmed blivit oerhört viktigt. 
Mjukvarutillverkarna har enormt stor makt idag att formulera 
vår vä rld och om vi bara konsumerar deras produkter, utan att 
ge akt på den estetik som dessa står för, kommer vi bara att 
reproducera en estetik som någon annan formulerat. Därmed 
avsäger man sig medel att kunna gestalta världen efter eget 
huvud. Vi måste bli våra egna tekniker. Vi måste lära oss att 
programmera. Eller ännu hellre, lära oss att arbeta ihop med 
programmerare. Men denna gång är vi två på riktigt. I den 
digitala tillvarons medelpunkt. 

En brasklapp är dock på sin plats. Många konstnä rer 
skiter i det di gitala och ägnar sig åt måleri , perfomance och 
insta llationer bara för att det börjar bli udda. Och udda vill 
man gärna va ra . Men! Inte ens då kommer man undan . I den 
digitala tillvarons medelpunkt finns ingen nåd att få. 
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