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Abstract [sv]: 

Uppsatsen behandlar konstnärligt uttryck utefter en relativt ny konstform nämligen videokonst. 

Med relativ ny menas att det inte var förrän 60-talet som det dök upp. Undersökningen utgår 

ifrån mötet mellan uppsatsförfattaren och videokonstnärerna Anders Rönnlund och Katarina 

Löfström. Genom att intervjua en kvinnlig och en manlig konstnär, samt genom att titta närmare 

på deras verk, vill uppsatsförfattaren försöka se vad som påverkar deras skapandeprocess, deras 

inspiration och tankegångar. Att intervjua två konstnärer är inte tillräckligt för att dra några 

generella slutsatser men det ger oss en inblick hur annorlunda skapandeprocessen kan se ut 

beroende på konstnären och dess bakgrund. Forskningsansatsen fokuserar på att undersöka vad 

videokonst innebär, processen från idé till slutprodukt samt hur slutprodukten kan se ut när den 

ställs ut. Dessutom har det, genom en intervju med Louise Bown, filmkonsulent på Film i 

Uppland, undersökts vilket arbete Uppsala län lägger på att upplysa allmänheten om videokonst. 

Studien visar att videokonst är en konstform som är svår att kategorisera men tillräckligt distinkt 

för att definieras. Undersökningen visade de intervjuade konstnärernas skapandeprocess 

varierade beroende på deras bakgrund dock går det inte att generalisera eftersom två är för få 

informanter för att göra detta. Sedan går det att konstatera att Uppsala gör en hel del insatser för 

att försöka införa videokonst i länet men att ytterligare informationsspridning skulle behövas.   

 

 

Nyckelord: Videokonst, kvalitativa intervjuer, Uppsala län, skapandeprocess, inspiration. 
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1. Inledning  

Termen konst är enligt Nationalencyklopedin ”verksamheter som syftar till att framkalla särskilda 

sinnesintryck och känslomässig eller tankemässig inlevelse”. 1 Medlen vi framkallar dessa sinnesintryck och 

upplevelser med kan vara många, allt ifrån en tavla till mer tekniska medel som exempelvis video. 

Denna uppsats kommer att behandla videokonst men det är långt ifrån en sammanfattning av 

vad videokonst är utan fungerar mer som ett första möte med konstformen. De funderingar jag 

kommer att beröra är bland annat: Vad är det som intresserar en konstnär i skapandet av ett 

videokonstverk? Var hittar konstnären inspirationen? Är studiebakgrunden viktig för 

konstnärerna och i så fall på vilken sätt?  

 

1.1  Bakgrund 

Intresset för videokonsten och min vilja att undersöka konstformen närmare väcktes av den 

enkla anledningen att jag ville lära mig att arbeta med en konstform som jag tror kan komma att 

intressera flera ungdomar i min framtida bildundervisning på gymnasieskolan. Gävleborg, 

Uppsala och Dalarnas län startade hösten 2006 ett videokonstnätverk kallat VideoGUD (GUD 

står för initialerna i varje län, Gävleborg, Uppsala och Dalarna). Syftet med nätverket är att 

tillgängliggöra aktuell videokonst för allmänheten. De stödjer dessutom konstnärer och filmare 

som verkar i området genom att arrangera en festival för videokonst och experimentell film. 

Dessutom finns det ett antal videostationer som är utplacerade i offentliga miljöer som bibliotek, 

skolor, museer, vårdinrättningar och kulturhus runt om i de tre länen. Varje år finns det två 

program, ett på våren och ett på hösten, där det visas fem filmer per termin. Varje film visas 

under tre veckor, och det är samma film på alla stationer i de tre länen. Nätverket vill med dessa 

stationer öka exponeringsplatsen i det offentliga rummet. Mindre orter med begränsade 

utställningsarrangörer får möjligheten att visa aktuell konst av världsklass tack vare VideoGUD:s 

verksamhet. Videostationerna i Uppsala län finns vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, 

Bildningscentrum Jan Fridegård i Bålsta, Lasarettet i Enköping och vid Tierps vårdcentral.2 

 

Varje år i maj arrangerar dessutom alla tre län en videokonstfestival som de turas om att vara 

värdar till från år till år. Festivalen har gratis entré och är öppen för allmänheten. Syftet med det 

är att väcka vidare diskussioner kring videokonst eftersom det är en konstform som ständigt 

förändras i takt med tekniken. I festivalen ingår föreläsningar kring videokonst ledda av 

konstnärer och branschfolk och även visning av nationell och internationell aktuell videokonst. 

                                                           

1 http://www.ne.se/kort/konst (11-04-19) 
2
 http://www.videogud.se/innehall/videostationerna/videokonststationer/uppsala/ (11-05-21) 
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Det anordnas dessutom för festivalen två tävlingsmoment, en klass för professionella/ 

högskolestuderande konstnärer och en klass som är öppen för alla. Ett av kraven är att man har 

anknytning till något av länen.3 

 

Anledning till att jag tar upp VideoGUD i min bakgrund är att jag har använt mig av deras 

hemsida som stöd till att både ställa frågor till filmkonsulenten jag intervjuat samt till att få 

ytterligare information till videokonstfestivalen 2011 som Dalarna stod värd för i år och som jag 

närvarade vid. Jag valde att närvara vid festivalen för att jag ansåg det viktigt att själv kunna se 

hur festivalen går till. Detta för att skapa mig större förståelse samt för att kunna bedöma om det 

är något jag kan använda som resurs i min undervisning i framtiden. 

 

1.1.1  Samtidskonst 

Videokonsten är en del av samtidskonsten och för att ta reda på vad videokonst är måste vi börja 

med att redogöra begreppet samtidskonst. 

Malmborg, Elisabeth4 tar upp i sin uppsats problemet med att koda av begreppet samtidskonst. 

Problemet uppstår när olika tolkningar görs eftersom samtidskonst inte har ett lika starkt fäste i 

konsthistorian som modernismen och postmodernismen. Samtidskonsten definieras i Malmborgs 

text som idébaserad konst där det är idén som styr innehållet och formen. Den engelska 

översättningen Contemporary art anses inte vara en lika brett term som samtidskonst och klarläggs 

vara konst som genom form, teknik och material bryts mot konsttraditionen på ett 

genomgripande sätt samt att den diskuterar olika samhällsfenomen.  Samtidskonst innefattar 

detta men även mycket mer som till exempel utmärkt medel för att diskutera frågor kring 

identitet, maktförhållande, etnicitet och kön. Malmborg tar upp samtidskonst som ett användbart 

verktyg i skolan där det kan skapa diskussioner och debatter kring samhälle och kulturer och som 

kan användas för att utveckla elevernas kompetens rörande demokratiska frågor.   

Malmberg tar upp hur man ibland kan blanda samtidskonst med modernismen och 

postmodernismen men förklarar skillnader genom att en tidsram där modernismen sträckte sig 

från 1900-talet till 1960-talet då postmodernismen tog fart. Samtidskonst anses sträcker sig istället 

från 90-talet och framåt enligt Malmborg. 

 

Johansson, Jon och Garpmo, Henrik5 tar upp i sitt examensarbete tre klara kriterier som särskiljer 

samtidskonst från annan typ av konst. Dessa tre kriterier är följande: 

                                                           

3 http://www.videogud.se/innehall/om-videogud/ (11-05-20) 
4
 Malmborg, Elisabeth (2010) 

5 Johansson, Jon & Garpmo, Henrik (2008) 
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1. Konst som behandlar och problematiserar det som är betydelsefullt i vår tid  

2. Konst som utifrån moraliska och etiska infallsvinklar undersöker sociala relationer, 

händelser och situationer samt diskuterar olika samhällsfenomen och förhållande mellan 

samhälle och individ. 

3. Konst som idébaserad där idén bestämmer form och material. 

 

Sammanfattningsvis kan vi tillsammans komma kram till att samtidskonst anses vara konst från 

90-tal och framåt och som är behandlar olika samhällsfenomen där det är själva idén som 

bestämmer vilken teknik man skall använda sig av och som dessutom väcker diskussioner 

beroende på olika moraliska och etiska infallsvinklar. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Här nedan presenteras syftet och de frågeställningar som uppsatsen är grundad på. 

 

2.1  Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att studera vad videokonst innebär och att få kunskap om hur 

processen mellan idé och slutresultat kan se ut. Jag kommer dessutom att försöka få en inblick 

genom mötet med Anders Rönnlund och Katarina Löfström om hur processen mellan idé till 

slutprodukt kan se ut. Syftet med denna uppsats är också att försöka få tillräckligt med kunskap 

inom konstformen för att själv försöka skapa ett videokonstverk tillsammans med två kamrater. 

Genom att själv bekanta mig med konstformen så kommer jag komma videokonsten närmare för 

att sedan kunna ha en liten grund om hur man kan anpassa det till min framtida undervisning. En 

ytterligare insats för att få tillräcklig kunskaper om videokonst är att ta reda på vad Uppsala län 

gör för att belysa invånarna om konstformen. Detta anser jag är viktig för mig eftersom jag i 

framtiden vill jobba i Uppsala och då vill jag veta vilka resurser finns i Uppsala för att integrera 

videokonst i min bildundervisning. 

 

2.2  Frågeställningar 

De frågeställningar jag utgår ifrån är: 

1. Vad är videokonst? 

2. Vilka faktorer påverkar de intervjuade konstnärers skapandeprocess med videokonst?  

3. Vad görs i Uppsala län för att upplysa allmänheten om videokonst? 
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3. Teoretisk bakgrund 

Under detta avsnitt presenteras videokonstens historia, samt tidigare forskning som gjorts kring 
videokonst och skapandeprocesser. Jag redovisar också om Uppsalas insatser för att kultivera 
befolkningen beträffande konst i allmänhet. 

 

4.1  Videokonstens historia  

Videokonsten är en relativt ny konstform som inte sträcker sig längre tillbaka än till kring 1960 då 

de första konstverken inom TV- och videoteknik dök upp. 6 Konstformen baseras på elektroniska 

upptagningar av ljud och bild som visas på bildskärm. Den koreanska konstnären Nam June Paik 

brukar ses som videokonstens fader, då han var den första som ställde ut en videoinstallation, 

kallad "Exposition of Music – Electronic Television", vid ett 

galleri i Wuppertal, Tyskland.  

 

 

 

 
  Nam June Paik  
 «Exposition of Music – Electronic Television», 19637 

 

 

Videokonst kan vara självständiga verk som visas på bildskärmar som skapar ett samarbete 

sinsemellan eller med andra konstnärliga föremål som kan förstärka upplevelsen av konstverket. 

Själva videon är ofta en del av en installation eller en iscensättning av en konstnärlig händelse. 8 

 

Videokonsten idag är så självklar att ingen ifrågasätter dess befinnande i ett galleri eller i ett 

museum längre. Det är ett självklart medel för dagens konstnärer. 9 Det har dock inte alltid varit 

så. I mitten av 1960-talet började konstnärer från bl.a. Fluxusrörelsen (en konstnärlig rörelse som 

ifrågasatte konstnärliga normer och värderingar, t.ex. genom att med hjälp av bl.a. improvisation 

försöka överbrygga klyftan mellan konst och liv samt mellan konstnären och publiken10) att 

arbeta med TV-apparaten som ett kulturellt symboliskt objekt. Det skedde samtidigt som de 

första portabla videobandspelarna dök upp och konstnärerna började experimentera med den nya 

                                                           

6 Liljefors, Max (2005) s. 11 
7 http://www.medienkunstnetz.de/assets/img/data/258/bild.jpg (11-04-23) 
8 http://www.ne.se/school/lang/videokonst  (11-04-21) 
9 Liljefors, Max (2005) s. 40 
10 http://www.ne.se/school/lang/fluxus  (11-04-21) 
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tekniken11. Ett av dessa experiment gjordes av Nam June Paik som tillsammans med Shuya Abe 

utvecklade den så kallade Paik/Abe Synthesizer Scan Modulator som påverkade TV-skärmens 

linjeraster på olika sätt beroende på TV-system. 12 

 

Konstnärsparet som bestod av den isländska konstnären Steina Vasulka och den tjeckoslovakiska 

konstnären Woody Vasulka utvecklade den mest systematiska utforskande skanningsfunktion av 

TV:n när de immigrerade till USA och började arbeta med elektroniska media 1969. De skapade 

tillsammans verk där de modifierade videosignalen. De fortsatte att skapa sådana undersökningar 

på var sitt håll så småningom.  

Här är ett exempel på ett verk av Woody Vasulka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woody Vasulka 
«Didactic Video», 197513 
 

Det krävdes både tekniska kunskaper samt ekonomiska förutsättningar för att konstnärer skulle 

börja upptäcka videons potential. Något som även spelade en stor roll i videokonstens historia 

var den vänsterpolitiska radikalitet som genomsyrade 1960-talets samhälle. Hippievågen började 

ta fart, kvinnorörelsen och de etiska minoriteternas rörelser mot jämlika rättigheter. Studenterna 

vid universiteten i Europa och Amerika gjorde uppror mot Vietnamkriget, den äldre 

generationens inskränkta syn på allt, samt den banala konsumtionen samhället nyttjade. Allt detta 

påverkade videokonsten genom att flera konstnärer började med att genom video protestera mot 

dessa samhällsproblem.14 

 

Vi stöter på två svårigheter när vi försöker kategorisera videokonst. Dels att konstnärer inte följer 

några begränsande riktlinjer, dels att en sådan kategorisering känns näst intill omöjlig på grund av 

dagens oenhetliga videokonst. 15  

                                                           

11 Widding, Astrid Söderbergh (2006)  s.132 

12 Liljefors, Max (2005) s. 26 
13 http://www.uclan.ac.uk/schools/adp/electronic_digital_art/files/EDAU_Woody_Vasulka_1975.jpg (11-04-23) 
14 Liljefors, Max (2005) s. 37-38 
15 Liljefors, Max (2005), s. 40 
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Konstnärerna undersökte medlets tekniska villkor där realtiden, d.v.s. det faktiska tidsförloppet16, 

kom att definiera själva videon. Man fokuserade på videon i sig och försökte att inkludera både 

betraktaren och konstnären i samspelet med videon. Under 70-talet strävade flera konstnärer 

efter att använda sig av videon som ett alternativ till de erkända konstformerna samt att komma 

ifrån den kommersiella televisionen. Konstnärernas största strävan var att genom billig utrustning 

förmedla till folket de kulturella samt sociala fenomen som oftast blev åsidosatta av de etablerade 

medierna. Videon anges vara postmodernismens medium i den bemärkelsen att den återspeglar 

postmodernismens bildsamhälle där verkligheten har kommit att ersättas av representationer av 

verkligheten. Videokonsten kan presenteras på olika sätt under en utställning. Ibland kan 

konstnären välja att visa sitt verk genom en projektor eller genom en skärm. Vissa konstnärer 

brukar dessutom kombinera videon med objekt utanför bildrutan. Dessa kallas enligt Liljefors 

videoinstallationer, videoskulpturer eller videoobjekt.17 

 

4.2  Videomediets betydelse för kvinnliga konstnärer.   

Under 1960-talet kom videomediet att ha en stor betydelse för de kvinnliga konstnärerna.  

Eftersom video inte hade någon historia om att exkludera kvinnor så kom medlet att ses som en 

användbar kanal till att föra fram en feministisk diskussion. Videon kom att vara lämplig för att 

kunna dokumentera och förmedla andra konstformer som intresserade kvinnor, nämligen 

performancekonsten. Denna kom att locka kvinnorna som ett alternativ till måleriet och 

skulpturen, som ansågs vara mansdominerade konstformer. Genom videon och 

performancekonsten bestämde sig kvinnorna att byta rollen som modell till en mer aktiv roll som 

konstnär. De som fortfarande valde att vara framför kameran försökte plocka isär de härskande 

kvinnliga stereotyperna.  

 

Martha Rosler är en kvinnlig konstnär som genom fotografi, performance och video kom att 

förhålla sig kritiskt mot de sociala och politiska strukturerna som förutsätter kvinnans villkor i 

samhället. I sin sex minuter långa Semiotics of the Kitchen18 från 1975, undermineras stereotypen av 

en hemmafru. Rosler går igenom olika köksredskap i alfabetisk ordning som en instruktionsfilm, 

och samtidigt tvingas hon in i rollen som hemmafru. Hon är långt ifrån nöjd med den rollen och 

det uttrycker hon med de våldsamma rörelser med vilka hon hanterar redskapen. 

 

                                                           

16 http://www.ne.se/lang/realtid (11-05-19) 
17

 Liljefors, Max (2005), s. 131 

18 http://youtu.be/3zSA9Rm2PZA (11-05-23) 
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En annan kvinnlig konstnär som har kommit att sätta spår inom videokonsten är Dara Birnbaum. 

Birnbaum fokuserar på att ta isär televisionens struktur och koder och manipulera det redan högt 

manipulerat mediet. I bandet Technology Transformation: Wonder Woman19 från 1978-1979 har 

Birnbaum klippt korta utsnitt ur TV-serien Wonder Woman. Hon har sedan klippt ihop bl. a. olika 

explosioner, huvudkaraktärens förvandling till Wonder Woman med en snurrning och upprepar 

dessa scener flera gånger om. Genom att upprepa scenerna vill Birnbaum få tittaren att förhålla 

sig kritisk till de banala uttryck som televisionen använder sig av och som televisionen dränker 

oss i, som att till exempel förvandla en vanlig sekreterare till en mirakelkvinna med hjälp av en 

snurrning av kroppen samt ett bländande ljus. I bakgrunden hör man discolåten Wonder Woman in 

Discoland av the Wonder Woman in Discoland Band. Texten framhäver den sexuella laddning 

som förvandlingen av superhjältinnan övernaturliga krafter representerar. 

 

Man kan säga lite sammanfattande att det var två teman som främst genomsyrade den 

feministiska orienterade videokonsten under 1970-talet. Ena var kritik mot kvinnans givna roll i 

hemmet som något naturligt och den andra rollen som sexobjekt vars syfte är att tillfredställa för 

att bli tillfredställd.  

 

4.3  Kvinnliga konstnärers inkomst.   

Enligt Konstnärsnämnden rapporten Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv20 som 

publicerades 2010, tjänar kvinnliga konstnärer 90 procent av männens inkomst trots att gruppen 

av konstnärer är mer jämställd. Konstnärsnämnden beräknar att gruppen består av 46 procent 

kvinnor och 53 procent män. Rapporten baserades på statisktik om 21 500 konstnärer år 2007. 

 

4.4 Tidigare forskning 

Videokonst är en relativ ny konstform som fortfarande inte är helt bekant hos allmänheten trots 

att det är en självklarhet för konstnärer. I Max Liljefors bok21 beskrivs videokonstens historia och 

dess början på 60-talet när videoteknologin nådde konstvärlden och konstnärer började utnyttja 

videon som ett konstnärligt medium. Max Liljefors gör i sin bok en sammanfattning av 

videokonstens historia och teori. För att kunna förstå vad videokonst är måste vi titta tillbaka på 

dess historia.  

 

                                                           

19 http://youtu.be/HhMG-QCJVsE (11-05-23) 
20

 Marita Flisbäck (2010) 
21

 Liljefors, Max (2005) 
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Astrid Söderbergh Widding22 har i sin bok om rörlig bild tillägnat ett kapitel åt videokonst i 

Sverige, där hon berättar historiken bakom videokonstens uppkomst i världen samt när den dök 

upp i Sverige. Hon diskuterar bl. a. att konstnärerna själva har stått för historieskrivingar och 

analys över videokonstens utveckling. Hon förklarar detta fenomen genom att videokonst har 

varit ett negligerat område hos konstvetare, och därför har konstnären själv stått för både 

historieskrivingar samt det teoretiska och kritiska arbetet. Detta är egentligen inte särskilt konstigt 

med tanke på hur det sedan videokonstens uppkomst är konstnären själv som har stått för 

produktionen, spridningen, introduktion till utbildning samt kritiken och finansieringen. 

 

Widding förklarar dessutom svårigheter med att definiera videokonsten eftersom den delas i en 

mängd olika produktions- och presentationssätt. I sin tur gränsar videokonsten till andra 

konstnärliga former som spelfilm (videoverk det går att visa på duk vid festivaler), skulptur (det 

går att skapa en installation kring det), och dans och teater (för att video går att använda i 

performancekonsten) 

 

Något jag finner intressant och viktig för definitionen av videokonst är vad Widding tar upp om 

svårigheten med att just definiera videokonst på grund av att tekniken utvecklas och med den 

utvecklas även själva konstformen. Medan vissa konstnärer vill komma ifrån TV-bildsformat och 

projektioner vill andra använda sig av just dessa.23  

 

Fredrik Stolt24 undersöker i sin kandidatuppsats konstinsatsen på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Konst på Akademiska sjukhuset är ett försök från Uppsala län att försöka nå flera 

personer än de som söker sig själva till museer och dylikt. Stolt ger en överblick av kulturpolitiska 

mål genom att ta upp kulturpolitiska strategier som Uppsala län har som är uppdelad i tre 

områden: Det första målet är det konstpolitiska målet, som fokuserar på att ha välförsett konstliv av 

hög kvalité. Detta görs genom att landstinget underlättar för professionella konstnärer att vara 

verksamma i länet och stimulera ökning av mångfald i länets konstliv. Landstinget försöker 

dessutom visa öppenhet för nya konstformer och teknik. Det andra målet är det kulturpolitiska 

målet, och innebär att länets invånare skall vara kulturellt inblandade. För att kunna nå målet ger 

länet invånarna möjligheter till att vara skapande, kreativa och aktiva inom konsten. Man vill 

dessutom öka invånarnas kunskapssökande och integrera mötesplatser där man kan öka 

tillgängligheten till konstupplevelser. Det sista målet är målet för kulturplaneringen som baseras på att 

                                                           

22 Widding, Astrid Söderbergh(2006) 
23

 Widding, Astrid Söderbergh(2006) s.133-134 

24 Stolt, Fredrik (2006) 
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länet skall erbjuda en lockande livsmiljö. Insatserna från länet för att göra detta möjligt är att 

bidra till att kulturen blir mer åtkomlig i hela länet. Integration av konst och kultur i det offentliga 

rummet samt en ökning av intresse och insikt för kultur som utvecklingsfaktorn är också en del 

av metoden till att nå målet. Dessa tre mål är viktiga för denna uppsats eftersom de bidrar till att 

svara på den tredje frågeställningen, om vad Uppsala län gör för att upplysa allmänheten om 

videokonst. 

 

Stolt tar också upp vilka faktorer man måste ha i åtanke när man utsmyckar ett sjukhus eftersom 

det skiljer sig från utsmyckande av ett museum. Man tar i första hand hänsyn till att sjukhuset är 

en arbetsplats och en vårdinrättning och därför måste utsmyckas därefter med hänsyn till 

patienter och anställda.  

 

Maria Andrén och Elisabeth Peterson25 beskriver och undersöker skapandeprocessen i ett 

pedagogiskt föreställningsarbete ur ett ledarperspektiv. De beskriver hur skapandeprocessen kan 

se annorlunda ut från person till person, eller t.o.m. från gång till gång. Trots det har Pirjo 

Birgerstam, kunnat se ett mönster i skapandet menar Andrén och Peterson. Birgerstams teori 

baseras på att det finns två nivåer som man växlar mellan under skapandeprocessen. Dessa två 

nivåer är vad Birgerstam kallar för estetisk-intuitiv nivå och rationell-analytisk nivå. Dessa två nivåer 

innebär två helt olika sätt att arbeta på men som man växlar mellan under skapandet. Estetisk-

intuitiv nivå är kopplad till kunskap bortom språket och innefattar konstnärens närvaro, 

engagemang, vision, flöde i dennes skapande men även oordning. Det är under denna nivå man 

hittar ett sammanhang av idéerna. Processen börjar med att man utgår mer från intuition än 

kunskap. Det är här inlevelseförmåga, föreställningsförmåga och fantasin sätts på prov. Sedan 

övergår man till nästa nivå, den rationell-analytiska nivån som istället är kopplad till ett tillstånd 

styrt av vilja, objektivering, polarisering, kategorisering, bedömning och kontroll. Det är här 

frågorna börjar finna sina svar och man hittar lösningar på sina problem. Detta kräver att man 

skapar en distans till sitt arbete så att man kan betrakta det med kritiska ögon och på detta sätt 

kunna förbättra skapandet. 

 

Under skapandet måste man interagera mellan dessa två nivåer för att uppnå bästa resultat. 

Andrén och Peterson frågar sig om det är möjligt att starta en process under den rationell-

analytiska nivån istället för att börja under den estetisk-intuitiva nivån. Birgerstam menar dock att 

man inte kan tvinga fram en intuitiv tanke eftersom en sådan tanke styrs mer av en känslomässig 

                                                           
25

 Andrén, Maria & Peterson Elisabeth (2010) 
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närvaro och engagemang. Hon understryker att båda är beroende av varandra för 

skapandeprocessen.  

 

 

1. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att behandla undersökningens metodansats. Jag kommer dessutom att 

beskriva hur tillvägagångssättet för studien har sett ut, allt ifrån datainsamlingsmetoder, urval och 

bortfall. Fördelarna och nackdelarna med valet av metoden kommer att diskuteras senare under 

rubriken ”Validitet och reliabilitet”. 

 

3.1  Kvalitativ intervjuer 

Jag har i denna studie valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att samla in data. Syftet 

med kvalitativa intervjuer är att få den intervjuade att ge så utförliga svar som möjligt. De frågor 

som ställs anpassas efter intervjupersonen som därmed ges möjlighet att berätta så mycket som 

möjligt. Frågorna är därför inte förutbestämda inför intervjun, men bygger på vissa planerade 

frågeområden. 26 

 

3.2  Samtalsintervjuer 

Inför intervjuerna med Anders Rönnlund, Katarina Löfström och Louise Bown förberedde jag 

frågorna utifrån Esaiassons kapitel om samtalsintervjuer. 27 Dessa frågor har varit mycket öppna 

för att göra det möjligt för mig att ställa uppföljningsfrågor för en mer interaktiv och innehållsrik 

intervju. 28 Anledningen till att inte alla frågor varit förutbestämda var för att det inte skulle bli en 

muntlig enkättundersökning.29 Den första intervjun, med Anders Rönnlund, tog ca 1 timme; den 

andra intervjun, med Louise Bown, tog ca 30 min, och den sista intervjun, med Katarina 

Löfström, tog också ca 30 min. De övergripande frågorna kommer att redovisas mot slutet som 

en bilaga. Intervjun med Anders Rönnlund ägde rum på ett café av bekvämlighet för både 

informanten och intervjuaren. Anledningen till att denna intervju tog längre tid än den andra var 

min brist på erfarenhet för att hålla intervjun kortfattad i en sådan miljö, även om samtalet ändå 

gick smidigt till. Detta diskuteras vidare under avsnittet om validitet och reliabilitet. Den andra 

intervjun ägde rum i ett stängt rum i lokalerna på Film i Uppland. Samtalet gick smidigt och det 

fanns inga störningsmoment i bakgrunden. Den sista intervjun ägde rum i ett galleri i Falun där 

                                                           

26 Johansson, Bo, Svedner, Per Olov (2001) s. 25 
27 Esaiasson, Peter, (2007) 
28 Esaiasson, Peter, (2007) s.298f 
29 Johansson, Bo, Svedner, Per Olov (2001) s. 25 
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Löfström hade en utställning. Samtalet gick smidigt, trots att informanten hade mycket att göra 

och ett strikt schema att förhålla sig till. 

 

3.3  Urval  

Urvalet av intervjupersoner för att kunna samla in data var i första hand svenska videokonstnärer. 

Jag började med att kontakta Film i Uppland där jag fick prata med Louise Bown, filmkonsult. 

Hon rekommenderade mig deras hemsida videogud.se. VideoGUD är ett samarbete mellan 

Gävleborg, Uppsala och Dalarnas län. De organiserar varje år en videokonstfestival som äger rum 

i något av länen och i år var det Dalarnas tur. En av de utställande konstnärerna var den svenska 

videokonstnären Katarina Löfström som jag valde att kontakta för att kunna intervjua. 

Anledningen till att jag valde att kontakta henne var för att hon är svensk – jag hade tidigare 

begränsat mig till den nationaliteten eftersom jag fann det lättare att komma i kontakt med 

svenska konstnärer för att bestämma en intervju. Den andra anledningen är att hon är kvinna och 

jag ville intervjua både en kvinnlig och en manlig videokonstnär. Detta val grundas i min 

nyfikenhet med att ta reda på om det finns några tydliga skillnader i deras stil samt att jag ville ta 

reda på om konstnärerna mottogs olika i konstvärlden på grund av kön. Anders Rönnlund tog jag 

kontakt efter ett tips av Louise Bown. Båda konstnärerna är viktiga informationskällor i sökandet 

efter svar om vad videokonst är samt för att ta reda vilka faktorer påverkar deras 

skapandeprocess. 

 

För att undersöka vad som görs i Uppsala län för att upplysa allmänheten om videokonst ansåg 

jag att det vore lämpligt att intervjua Louise Bown. Detta eftersom hon jobbar som filmkonsulent 

för Film i Uppland och är engagerad inom ämnet, men även för att jag redan hade etablerat 

kontakt med henne, och det skulle spara mig tid att inte behöva kontakta någon annan när hon 

trots allt var en lämplig kandidat för intervjun. 

 

3.4  Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till att intervjua två svenska videokonstnärer samt en filmkonsulent i 

min undersökning. Jag bedömer att två konstnärer är tillräckligt många att intervjua, dels för att 

det uppfyller realistiska krav för att få en överblick om hur konstnärer kan arbeta med 

videokonst, dels för det begränsande omfång som uppsatsen ger utrymme till. Att jag sedan valt 

att undersöka hur Uppsala län förhåller sig till upplysningen av videokonst beror på att det är mitt 

närområde och att jag är intresserad av att veta vilka resurser Uppsala lägger ut för senare 

utnyttjande av dessa. Som framtida lärare anser jag att det är viktigt att ta upp samtidskonst i 
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undervisningen. Då är det intressant för mig att ta reda på hur Uppsala uppmuntrar unga att 

arbeta med videomediet. Till en början vare det mening att flera konstnärer skulle intervjuas, 

gärna fyra för att med hjälp av ett större utbud kunna göra en djupare undersökning. Detta visade 

sig vara svårare än tänkt, dels på grund av svårigheten med att ta kontakter med videokonstnärer 

som tar sig tid att ställa upp för en intervju, dels på grund av tidsbrist. Det skulle vara intressant 

för framtida studier att intervjua videokonstnärer av olika nationaliteter för att undersöka 

närmare vilka faktorer som påverkar deras konst, där man kan dementera eller bekräfta teorin om 

att faktorerna kan vara olika beroende på konstnärernas kulturella bakgrunder.  

 

3.6  Validitet och reliabilitet 

När man gör kvalitativa intervjuer kan bara frågeområdena bestämmas i förväg, medan frågorna 

kan variera från intervju till intervju. Detta ger utrymme till en mer avslappande intervju där man 

kan ställa följdfrågor. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få så uttömmande svar som möjligt 

och då är det viktig att kunna anpassa frågorna efter intervjupersonen. Jag är ute efter att få just 

utförlig information av intervjupersonerna. För att försöka att ha en mer intressant intervju där 

den intervjuande kan fokusera på vad den intervjupersonen säger kan det vara bra att spela in 

samtalet för att sedan lyssna igenom materialet mer noggrann. Nackdelen med kvalitativa 

intervjuer är att det finns en risk att intervjuaren kan vara för koncentrerad på sina frågor så att 

denne glömmer att lyssna på intervjupersonen. En annan risk som finns med kvalitativa 

intervjuer är att hitta balansen mellan att inte göra en muntlig enkät eller ha ett alltför allmänt 

samtal, något som kan påverka undersökningens validitet. 

 

Utformningen av intervjufrågorna kan alltid ifrågasättas och diskuteras eftersom den kan ju 

komma påverka svaren beroende på vilken information man är ute efter. Detta kan komma att ha 

inverka på undersökningens validitet, d.v.s. dess giltighet. Informanten får inte påverkas av 

frågorna och därför är det viktig att ställa så objektiva frågor som möjligt och som är fria från 

värderingar. Under mina intervjuer med konstnärerna har jag försök att sakligt fråga om deras 

skapandeprocess och deras bakgrund inom videokonst.   

 

Intervjun med Anders Rönnlund tog dubbelt så lång tid som de andra intervjuerna. Detta kan ha 

påverkat resultatet både positivt och negativt vilket jag inte kan svara på med säkerhet. En 

anledning till att intervjun tog så lång tid kan ha varit min avsaknad av erfarenhet för att hålla 

intervjun kortfattad. Intervjun gick smidigt och informanten verkade känna sig bekväm i 

situationen, vilket var en positiv effekt. En negativ effekt kan vara att jag har dubbelt så mycket 
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material jämfört med den andra konstnärens intervju, vilket kan påverka undersökningens 

reliabilitet.  

 

Jag har dock valt att bara ta med den information som är relevant i min undersökning och att 

utelämna det som faller utanför ämnet. 

 

5. Visuell Gestaltning  

Uppsatsen i Bild C innehåller två delar. Den ena är den skriftliga delen och den andra är en 

gestaltande del som skall vara kopplad till den skriftliga delen. Min visuella gestaltning har utgått 

från videon som medium och är ett sätt att utveckla mina kunskaper i videokonst. 

 

5.1  Videokonst Delirium30 

Gestaltningen är ett samarbete med två andra studenter, Emelie Häggström och Johanna Helén. 

Anledningen till att jag valde att göra min gestaltning med dem är dels för att jag anser att det är 

mycket svårare att arbeta med film ensam, dels för att jag i ett tidigare samarbete med dessa 

studenter har upptäckt flera fördelar med att arbeta tillsammans. Vi har liknande ambitioner och 

idéer samtidigt som vi kompletterar varandra och bidrar med olika delar i skapandeprocessen. 

Emelie Häggström skriver sin uppsats om performancekonst och Johanna Helén skriver om 

gatukonst. Performancekonst kan ses som gatukonst så länge man utför det i det offentliga 

rummet. Vi har integrerat de tre områdena i videokonsten Delirium.  

Idén till Delirium föddes ur ett tidigare filmprojekt där Häggström, Helén och jag samarbetade. Vi 

gjorde en dokumentärfilm om Uppsala Stadsteater och filmade bl. a. repetitioner av en pjäs. En 

av replikerna i pjäsen lydde ”Det dryper om dig”. Häggström fick idén att ösa färg över en människa.  

 

Namnet Delirium blev valt, baserat på sinnestillståndet delirium tremens som orsakas av 

alkoholabstinens och beroendeframkallande läkemedel, och gestaltningen växte fram i våra 

tankar. Anledning till att vi valde det ämnet var en vilja att delta i debatten om stor och långvarig 

alkoholkonsumtion. Symptomen av tillståndet i är första stadiet, hjärtklappning, skakningar, 

ångest. I nästa stadium ingår visuella, och ibland även auditiva, hallucinationer, stark ångest, 

blodtrycksstegring samt stegring av temperaturen. Så småningom känner sig personen 

desorienterad och förvirrad både i tid och i rum.31 Videon fokuserar på dessa symptom och 

personifierar delirium. 

                                                           
30

 http://sneakybs.weebly.com/  (11-06-09) 
31 http://www.praktiskmedicin.com/sjukdom.asp?sjukdid=743&code=33620 (11-05-23) 
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Videokonst är en konstform som konstnärer använder sig av för att förmedla och uttrycka idéer, 

känslor och åsikter på ett konstnärligt sätt som oftast brukar vara mycket abstrakt och oftast 

saknar en storyboard. I videokonst är själva redigering en mycket central del av 

skapandeprocessen eftersom det är genom klippningen som filmens effekt och påverkan 

förstärks. Materialet vi har filmat har tagits från olika vinklar. Det innehåller även olika utsnitt 

sådana som helbilder, halvbilder, närbilder och extrema närbilder. 

 

I vårt filmmaterial ingår performancekonst bl.a. i form av ett agerande vi alla tre gjorde utomhus. 

Vi står alla tre på rad under en gångtunnel, svartklädda och hårdsminkade. Vi kräks grön färg ett 

antal gånger, dels som ett symptom av delirium tremens, dels som symbolik för kreativitet som 

måste ut ur skaparen. Sminkningen och klädseln förstärker enhetligheten samt representerar 

mörkret man befinner sig i när man lider av delirium tremens. 

 

I filmen ingår tre faser av delirium. Först gestaltas orsaken till tillståndet i form av piller och 

alkohol samt mörkret det medför. Klimax i filmen är när vi tre befinner oss i förvirringstillståndet 

och syn- och hörselhallucinationerna sätts igång. Ångest och oro driver oss till vansinne och får 

oss att göra saker som är ovanliga för oss. I sista fasen får vi en återblick av allt som skett och vi 

förflyttar oss tillsammans med betraktaren i en förvirrande resa i tid och rum. Musiken är skapad 

av Emelie Häggström och är ett förstärkande av psykoskänsla, ångest och oro. 

 

6. Resultat 

Här nedan presenteras de resultat jag fått av de kvalitativa intervjuerna, som jag har gjort med två 

svenska videokonstnärer samt med en filmkonsulent, sammanfattade i tre olika rubriker som 

genomsyrar frågeställningarna. Frågeställningarna är följande: 

 

1. Vad är videokonst? 

2. Vilka faktorer påverkar de intervjuade konstnärers skapandeprocess med videokonst?  

3. Vad görs i Uppsala län för att upplysa allmänheten om videokonst? 

 

6.1   Definitionen av videokonst 

Tidigare i texten har jag berättat om svårigheten med att göra en definition av videokonst och då 

är det intressant som en komponent i undersökningen att höra definitioner av konstformen från 
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dem som på något sätt har kontakt med videokonst. Andes Rönnlund och Katarina Löfström tar 

upp att det är främst tillgången till rörelse som gör att man väljer konstformen. 

 

Rönnlund jobbar själv mer med animationer där han lägger flera videoslingor till en och där 

videoslingorna fungerar som en målarduk där objekten samspelar med varandra utifrån 

Rönnlunds önskan. Hans animationer är oftast enkla animationer med enkla rörelser sker 

eftersom Rönnlund vill förvara känslan av overklighet. Han avstår från att få animationen att bli 

så realistisk att man kan blanda ihop med en vanlig kommersiell animerad film. Videokonst 

saknar storyboard32, enligt Rönnlund, i den bemärkelsen att videofilmen tar sig fram av sin egen 

rytm och saknar narrativa inslag. Det sker oftast inte någon riktig dialog mellan personerna i 

videon.   

 

Löfström menar att det är konstnären själv som bestämmer vad videokonst är. Hon anser att det 

är just avsaknad av tydliga begränsningar som gör konstformen så fascinerande. Det skulle vara 

som att fråga någon vad bronskonst är eftersom det kan vara allt från föreställande skulpturer till 

mer abstrakta ting i alla storlekar. Video är egentligen bara ett medium som man kan välja att 

tänja gränserna lite efter ens behag, menar hon. 

 

Filmkonsulenten Louise Bown menar att videokonst har en lösare dramaturgi än spelfilm. Den 

följer en mer associativ, visuell bana som kan vara tid och rum uppbruten. Det kan vara mer av 

ett flödande av bilder än att den följer en dramaturgisk linje som beskriver en handling. Denna 

linje är oftast, men inte alltid, kronologisk och följer ett enda spår. Videokonst, till skillnad från 

spelfilm, kan innehålla flera spår som medvetet satts av konstnären för att skaka om det 

traditionella berättarsättet samt för att väcka egna tankar och funderingar hos betraktaren. 

  

Videokonst har visats sig i både forskningen av Max Liljefors och Astrid Söderberg Widding vara 

en svår konstform att förklara eftersom det saknar tydliga gränser. Liljefors 33 menar att det är 

näst intill omöjligt att kategorisera videokonst eftersom konstnärerna arbetar med videon 

annorlunda, dels beroende på den tekniska utvecklingen, dels beroende på konstnärens egna sätt 

att arbeta. Detta är något som också förstärks i Widdings avsnitt av videokonst där hon skriver 

att videokonst är svårt definierat på grund av produktions- och presentationssättet. 34 

 

                                                           

32 http://www.ne.se/lang/storyboard (11-05-19) 
33 Liljefors, Max (2005) s. 40 

34 Widding, Astrid Söderbergh(2006) s. 132 
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6.2  Påverkande faktorer i skapandeprocessen 

För att kunna förstå ett verk kan det ibland vara bra att veta lite om konstnärens bakgrund men 

även om hur konstnärens skapandeprocess kan se ut samt var inspirationen till verken kommer 

ifrån. Rönnlunds intresse för konst väcktes av vrede när han var 16 år och han betraktade en 

skulptur som, enligt honom, förstörde hemstadens harmoni. Hans första tanke var att vilja 

förstöra statyn tills han insåg att konstnären hade gjort skulpturen av någon djupare anledning 

och konst inte alltid är lätt att förstå sig på. 

 

Rönnlund kommer från en familj som inte var konstintresserad; han gick ett år på en 

förberedande konstskola men hoppade av när han insåg att det inte rätt, vilket resulterade med att 

han är en självlärd konstnär. Han tycker dock inte att man skall bli konstnär utan utbildning 

eftersom man då saknar nätverket man skapar när man utbildar sig och att detta försvårar 

möjligheter till jobb. 

 

Hans första inspirationskälla var 90-talets experimentella MTV. De satsade pengar på att skapa 

videokonstverk för jinglarna för programmet och han gillade att se på programmet. 

 

Tankeprocessen inför skapande börjar enligt Rönnlund med en känsla och en tanke eller en 

situation. I hans utställning ”Oppression” som ägde rum på Uppsalas konstmuseum år 2009 ingick 

bland annat ett videokonstverk där man betraktar människor, i skala 1:1, gå på gatan tills de så 

småningom samlas i en grupp. Hela utställningen inspirerades av Tjernobylkatastrofen, en olycka 

där en reaktor sprängdes och radioaktiva ämnen spreds35.  Många arbetare, genom att själva 

utsätta sig för radioaktiviteten, försökte kyla ner en reaktor för att förhindra ännu en större 

katastrof. Rönnlund försöker, genom att få människorna att göra något de kanske inte själva vet 

något om, sätta sig själv på prov som den som tar besluten och inte den som utnyttjas. Oppression 

handlar då om ta svåra beslut, som man egentligen inte vill ta, för att förhindra att värre 

situationer uppstår. 

                                                                                                                         © Anders Rönnlund 
                                                                                                                                              «Oppression», 2009 
 

                                                           

35 http://www.ne.se/lang/tjernobylolyckan (2011-05-16) 
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Den praktiska processen sker genom eftertänksamhet, enligt Rönnlund. Han filmar ofta korta 

sekvenser som sedan redigeras till en längre videoslinga. Tre minuters filmmaterial kan ibland 

förvandlas till fem minuters film. Rönnlund försöker att inte påverka det han filmar, när han väl 

har bestämt sig för vad han skall filma låter han oväntade händelser bli filmade om dessa dyker 

upp. Detta för att förvara spänningen med att materialet ger något överraskande tillbaka och gör 

det lättare att arbeta i flera månader med samma videosekvenser.  

Löfströms intresse för konst började med att hon gillade att teckna och hon var rätt skicklig på 

det. Första utbildningen hade hon i Falun, sedan gick hon på en grundläggande konstkola i 

Örebro för att sedan studera fem år på Konstfack i Stockholm. Hon belyser vikten av att ha en 

utbildning delvis för att kunna bevisa vad man kan samt att nätverket man skaffar sig genom 

utbildning kan vara en dörröppnare för framtida jobbuppdrag.   

 

Löfström inspireras av allt från Disneyfilmer till fyrverkeriföreställningar, och hennes egna sätt att 

arbeta med konst består av att leka med ljuset och dess möjligheter. Hon tycker om att jobba 

med vackra saker som anses vara kitschiga och försöker genom förvandling att ta bort det 

kitschiga ur av dem för att återge dem deras skönhet. Ett exempel på detta är hennes konstverk 

”Hang Ten Sunset” som består av ränder. Hon tog en solnedgång som hon anser kan vara så banal 

och bryta ner det till bara ränder. Detta som ett försök att få solnedgången att slippa ses som 

något kitschig, förklarade hon. 

 

                                       © Katarina Löfström 
                                                                                                                        «Hang Ten Sunset», 2000 
 
Löfström gillar att slippa begränsningar när hon jobbar med videokonst. Hon kan sätta sig vid 

datorn när hon vill och gå därifrån och ta pauser när hon så önskar.  När hon jobbade inom 

reklamfilm, där man skulle försöka få betraktare att köpa en produkt, var det viktig att försöka 

manipulera tittaren, något hon undgår när hon jobbar med videokonst . Hon gillar idén om att 

betraktaren skall komma in i rummet, kolla på en randig film och inte tvingas att stanna kvar om 

denne inte vill. Videon skulle då bli en slags vila från allt som sker i samhället. 
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6.3  Rörlig bild och videokonst i Uppsala län 

I Uppsala finns organisationen Film i Uppland, som är en del av Kultur i Länet. De får sina 

pengar av Landstinget i Uppsala län, Kulturnämnden och Svenska Filminstitutet som också är 

huvudman till organisationen. 

 

Louise Bown jobbar som filmkonsulent och berättar i intervjun alla projekt som Film i Uppland 

arbetar med. De jobbar bl. a. med filmpedagogik där man riktar filmpedagogiska projekt mot 

skolan. De har projekt som involverar skolan men erbjuder även projekt som barn kan delta i på 

fritiden, verkstäder till film men även animering organiseras och fortbildningar för lärare inom 

film och media äger rum. Förutom projekten som är riktad till skolorna jobbar dem med 

talangutveckling mot unga filmare samt visning och spridning av film genom att stödja 

filmfestivaler. Bl. a. sätter de samman ett paket av filmer som visats på kortfilmfestivalen i 

Uppsala, för att sedan visa det i skolorna över hela länet. Festivalerna som stöds av Film i 

Uppland är bl. a. Ryska filmfestivalen, Iranska filmfestivalen, Franska filmfestivalen och 

Kulturernas karneval. 

 

Film i Uppland stödjer talangutveckling, bl.a. genom att dela ut sammanlagt 100 000 kr som 

tekniskt stöd till olika filmare, och genom projekt som Ung Film Framåt och Spektra. Ung Film 

Framåt riktar sig mot unga från 18 till 26 år och är en progressiv utbildning som avslutas med att 

varje elev får göra en egen film.  Spektra är för äldre som är kring 30-årsåldern.  

 

Många biografer behöver digitaliseras, och det bidrar Film i Uppland också till. 

Deras egna festivaler är Fokus i maj, Noo festival där man gör film på tid. Man har 24 timmar på 

sig att göra en film. Kring dessa festivaler finns det ett samarbete med tre andra län nämligen 

Södermanland, Västmanland och Örebro län. Under Ung Film Framåt väljer man två till tre 

ungdomar per län och med Noo-festivalen så finns ett samarbete med flera län över hela landet 

förutom dessa tre län. 

 

Videokonst introducerades i Uppsala län 2006 och ett samarbete med Gävleborg och Dalarna 

startades. De två länen hade redan, sedan ett par år tillbaka, haft ett samarbete och arrangemang 

kring en videokonstfestival. Anledningen till att de valde att satsa på videokonst var att föröka 

hålla sig i takt med utvecklingen och eftersom konstnärer arbetar mer och mer med rörlig bild såg 

de det som ett självklart beslut att försöka sprida videokonst i form av festivaler, videostationer 

och stöd till videokonstnärer. Videokonstfestivalen som arrangeras av något av länen pågår oftast 
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i två fulla dagar där videokonst från professionella visas, föreläsningar samordnas samt där det 

pågår två tävlingar som tidigare nämn under bakgrundsavsnittet. 

 

En procent av nya eller nyrenoverade byggnader i det offentliga rummet skall fyllas med 

utsmyckningar, enligt informanten, och där har de velat introducera rörlig bild genom 

videostationer.  Ett av kraven till vad som skall visas i videostationerna som finns utspridda 

mellan de tre länen är att det skall vara nyproducerat samt att de försöker att få ett slags mångfall 

genom att visa svenska, internationella och lokala videokonstverk. I år under våren visas två 

filmer av tyskar, en från USA och två svenska filmer. Det som är extra intressant är att en av de 

svenskar som ställer ut i år, Niclaz Erlingmark, är från Uppsala. Erlingmark har ingått i olika 

projekt som Film i Uppland arrangerat och börjat bli erkänd inom rörligt bild, något som Film i 

Uppland har bidragit till. 

 

Ett samarbete mellan Riksutställningar och Uppsala län startades år 2010 får delvis välja vilka 

filmer som skall visas nu till hösten 2011. Delvis för att starta en utbildning för att höja 

kompetensen i videokonst bland folk som jobbar på kommunerna, och att fortsätta med vidare 

spridning. Höjning av kompetens hos estetlärare som i sin tur kan förmedla eleverna information 

kring videokonst eller t.o.m. lyfta fram konstformen i undervisning är något Film i Uppland vill 

satsa på. 

 

7. Diskussion 

Under detta avsnitt kommer undersökningens resultat att diskuteras, både efter tidigare forskning 

och efter egna tankar.  

 

7.1  Diskussion kring studiens resultat 

Genom intervjun och tidigare forskning kan vi komma fram till videokonst är tillgång till rörligt 

film som går att manipulerar utifrån konstnärens egna sätt att arbeta, budskap och 

skapandeprocess. Det saknar en tydlig dramaturgi och förflyttar sig med mycket mer frihet mellan 

tid och rum än andra filmformer. Vidare kan vi också enas om att det är konstnären själv som 

bestämmer om sitt verk ingår i konstformen videokonst. 

 

Nam June Paiks videokonstverk i installationen Exposition of Music – Electronic Television (1963) ser 

långt ifrån lik ut Dara Birnbaums Technology Transformation: Wonder Woman (1978-1979) bara ca 15 

år senare. Sättet båda konstnärer manipulerat videon skiljer från varandra. Paik har påverkat 
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ljusrasterna i en television medan Birnbaum bestämt sig att manipulera inslag av tv-serien Wonder 

Woman på sättet hon har valt att klippt sekvenserna. De är dessutom ute efter att uttrycka lite 

olika budskap. Medan Paiks verk skulle kunna tolkas som en protest mot medievärldens 

konsumtion och dess påverkan hos folket så skulle Birnbaums verk kunna fortfarande tolkas som 

en protest mot medievärlden men mer specifik i sättet de exponerar kvinnan som antingen skall 

vara en hemmafru eller ett sexobjekt. Trots att båda konstnärerna gör en protest mot 

medievärlden så ser deras verk helt annorlunda från varandra. När jag argumenterar att deras verk 

ser annorlunda ut syftar jag på att sättet de valt att använda sig av videomedlet är annorlunda 

beroende på utvecklingen av tekniken. När videon blev intressant för konstnärerna skapades en 

efterfråga inte bara på utvecklingen av tekniken utan även på själva tillgänglighet av den. 15 år 

efter Paiks videokonstverk var redigeringsprogram, där man kunde klippa i videoslingor, mer 

tillgänglig för konstnärer vilket förmodligen underlättade och påverkade Birnbaums val att klippa 

film på det sättet hon gjorde i sökandet efter att skapa något nytt. 

 

Jag ser Löfströms framgång i videokonsten som något påföljd av att videokonstens historia 

saknade exkludering av kvinnliga konstnärer. Detta i sin tur bidrar till att allt flera kvinnor 

använder sig av videokonst som uttrycksformen. Att hon dessutom har utbilda sig är en till 

bidragande faktor till hennes framgång som konstnär. Trots detta så läste vi i rapporten av 

konstnärsnämnden att kvinnliga konstnärer tjänar mindre än män även om konstvärlden är 

numera bara svag mansdominerad. Kvinnornas lägre inkomst gäller inte bara konstnärsyrket utan 

även andra yrke. Att inkomsten ”bara” är tio procent mindre kan kopplas att till flera kvinnor blir 

konstnärer. Förhoppningsvis skapar detta i sin tur en ännu mer jämställdhet inom konstvärlden, 

både i könsbalansen men även i inkomsten.  

 

Sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att skillnaden mellan videokonst och andra film former 

är både hårfint men tillräckligt distinkt för att kunna skilja dem åt. Svårare är dock att kategorisera 

videokonsten och skilja olika verk från varandra, just för att de kan se så annorlunda ut. Vi kan 

även enas om att ökningen av kvinnliga konstnärer kan ge bättre förutsättningar för ett mer 

jämställd konstvärld.  

 

Vad det gäller vilka faktorer som påverka skapandeprocess hos konstnärerna kan vi försöka utgå 

från vad Andrén och Peterson36 skriver om Pirjo Birgerstams två nivåer som sker under 

skapandeprocessen.  Om vi försöker sätta in både Rönnlunds och Löfströms verk ”Oppression” och 

                                                           
36

 Andrén, Maria & Peterson Elisabeth (2010) 
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”Hang Ten Sunset” i den estetisk-intuitiva nivån och den rationell-analytiska nivån, så går det att lättare 

att förstå dem. Den estetisk-intuitiva nivån innebär att konstnären befinner sig i idéstadiet och 

fantasin börjar flöda. Detta stadium kräver mycket närvaro och engagemang hos konstnären för 

att kunna försöka få ordning på idéerna och gå vidare till nästa stadium, den rationell-analytiska 

nivån, för att förverkliga sin vision. 

 

Inspirationen till ”Oppression” fann Rönnlund i Tjernobylolyckan något som är svårt att förstå när 

man bara ser hans verk. När han sedan förklarar hur han har tänkt, blir det genast mer förståeligt 

och betydelsefull eftersom vi får veta mer om hans tankeprocess.  När han befann sig idéstadiet 

och leker med tanken om att vara den som tar beslut, kan detta tolkas som ett avståndstagande 

mot att vara offret som han själv medger. Jag anser att han istället ställer sig själv i en svår 

situation eftersom han väljer vara den som kan påverka andras liv radikalt. Något som jag själv 

tolkar som den ultimata offer eftersom han då blir tvungen att agerar utifrån vad hans samvete 

tillåter honom.  Att han i hans verk samlar alla i en grupp kan tolkas utifrån hans önskningar om 

att vara den fört de dit. I det fallet har han lyckas förverkliga sin vision. Man skulle dock kunna 

tolka människornas gruppering som att de själva väljer att ta sig dit tillsammans och då har inte 

Rönnlunds tanke nått fram. 

 

Det är intressant att Rönnlund har valt en känd olycka som inspiration, och ännu intressantare är 

att han väljer att ta rollen som besluttagaren, en roll som inte många skulle känna sig bekväma i 

när det gäller att ta beslut som kan påverka andras liv. Man kan spekulera om att valet kan ha att 

göra med sökandet efter makten eller maktlösheten med att bli tvungen att ta beslut åt andra.  

Man skulle kunna koppla valet av makten som inspiration till hans bakgrund då han själv som 16-

årig ville förstöra någon annans verk eftersom han inte tyckte om det.  Att vilja bestämma själv 

vad som är rätt och fel är något som vi alla oftast eftersträvar. 

 

Löfströms längtan under idéstadiet om att skapa en paus i vardagen i konstverk ”Hang Ten Sunset” 

kan förstås efter att ha fått en förklaring. Hennes vision om att skapa ro genom en solnedgång 

som inte har negativa eller förlöjligande utstrålningar nås beroende på vilka associationer 

betraktaren har.  Medan några kan tolka den stilrena solnedgång som något rogivande kan andra 

tolka det som något störande. Någon jag dock anser hon når oavsett man förstår sig på hennes 

verk eller inte, är hennes vilja att betraktaren inte skall behöva stanna till och fundera allt för 

länge. Att hon väljer inspiration från vad hon kallar kitschiga fenomen och förvandlar till mer 

stilrena former, kan tolkas till att hon är en skolad konstnär. Jag tycker att man kan se skillnader 
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på en skolad och en icke skolad konstnär eftersom man har lär sig mer regler om vad som anses 

”rätt” och ”fel”. Sedan kan en skolad konstnär välja att göra ”fel” men på ett mer medveten sätt.  

 

Att båda konstnärer valde att använda sig av idéer som växte utifrån situationer som berörde de 

själva verkar en intressant faktor eftersom man känner sig själv bäst och jag tror att det är utifrån 

sig själv som man kan skapa något överhuvudtaget. 

 

När det gäller om hur mycket Uppsala satsar på videokonst efter att både haft intervjun med 

Louise Bown, kollat på deras hemsida och närvarit vid videokonstfestivalen 2011 i Dalarna kan 

jag komma fram till att det är en hel del som görs för att hänga med i konstens utveckling. 

 

Videokonstfestivalen innehåller ett program fyllt med olika föreläsningar kring audiovisuella 

medel, workshops om Audio-loopar, stationer med videokonstverk, installationer, performance, 

tävlingar m.m. 37 

 

Fredrik Stolt38 tog upp de tre mål som bekräftar Uppsalas läns ambitioner om att vilja ha ett rikt 

konstliv av hög kvalité, vilja få länets invånare kulturellt inblandade samt att förvandla Uppsala 

län till en lockande livsmiljö. 

 

Videokonstfestivalen var ett mycket lärorikt tillfälle för att lära mig om videokonst samt betrakta 

intressanta verk. Jag skulle rekommendera det till gymnasielärare och möjligtvis till 

högstadielärare. Detta i syfte att få en inblick i konstformen. Jag tror däremot inte att festivalen är 

anpassade för ungdomar i alla inte om man skall tillbringa fulla dagarna med dem. Jag tog med 

mig min 15-årige lillebror till festivalen. Han blev intresserad av vissa videokonstverk och en 

workshop om Audio-loopar där en kille skapade musik på stunden med hjälp av olika instrument. 

Det blev dock mycket för honom med två fulla dagar med föreläsningar och föreställningar. Man 

skall vara lite mer insatt i videokonst för att förstå vissa termer i föreläsningarna. Som lärare kan 

man dock gärna delta i festivalerna som en del av studiedagarna eller så skulle man kunna göra ett 

studiebesök med klassen på festivalen och vara där bara ett par timmar.  

 

Nu när Film i Uppland har startat samarbetet med Riksutställningen kommer det 

förhoppningsvis att startas ett större samarbete mellan Film i Uppland och skolan när det gäller 

att höja kompetens hos estetlärarna inom videokonst. Något extra som Film i Uppland måste 

                                                           

37 http://www.videogud.se/innehall/festivalen/videokonstfestivalen-2011-dalarna/ (11-05-21) 
38 Stolt, Fredrik, (2006) 
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jobba på, anser jag, är att marknadsföra evenemang kring videokonst i en större utsträckning. 

Detta för att jag anser att bara de som är intresserad och har lite kunskaper inom ämnet söker 

information kring videokonst. Alla andra invånare har ännu inte nåtts och då förloras lite av 

syftet med att försöka få invånarna att bli mer engagerad i kulturlivet.  

 

 7.2  Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att videokonst är en konstform som är svår att kategorisera 

men tillräckligt distinkt för att definieras. Jag kan konstatera att skapandeprocessen hos de 

intervjuade konstnärerna har att göra med deras bakgrund dock kan vi inte generalisera eftersom 

två informanter är för lite för att kunna göra det . Sedan kan jag konstatera att Uppsala gör en hel 

del insatser för att försöka introducera videokonst hos invånarna även om projekten skulle 

behövas marknadsföras mer. 
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Bilaga Intervjufrågor  

1. Intervju med konstnärerna 

 

Här redogörs de förbereda frågor som ställdes till konstnärerna. Dessa anpassades efter 
konstnärer men var omfattande lika. Jag kommer att avstå från att redovisa följdfrågorna 
eftersom de dök upp spontant och är inte väsentliga utanför sitt sammanhang att redovisa. 

.   

• Börja med att introducera dig själv och din bakgrund inom konst 

• Varför just konstnär? 

• Vad är videokonst för dig? 

• Har du någon speciell konstnär du blivit inspirerad av i din konst? 

• Vad är det som påverkar skapandet av din konst? Vad inspirerar dig? 

• Hur upplever du att män och kvinnor bemöts inom konstvärlden? 

• Vad har format dig som konstnär? 

• Vad är din studiebakgrund? 

• Var har du ställt ut din konst? 

 

2. Intervju med filmkonsulenten. 

Här redogörs de förbereda frågor som ställdes till filmkonsulenten i Uppsala län. Jag 
kommer att avstå från att redovisa följdfrågorna eftersom de dök upp spontant och är 
inte väsentliga utanför sitt sammanhang att redovisa 

• Introducera dig och ditt arbete  

• Hur skiljer sig videokonst från annan film? 

• Hur kommer det sig att ni förde in videokonst i länet? 

• Hur fungerar videostationerna? 

• Berätta om videokonstfestivalen 

• Hur gör en ung filmare för att få ställa ut sin film någonstans?  

• Finns det några planer i att ha ett samarbete med skolorna inom videokonst? 

• Finns det utrymme till att göra en installation eller är det mer skärm som gäller? 

 


