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Sammanfattning 

Interaktiv konst är ett samlingsbegrepp för konstverk som är datorbaserade och där en interaktion äger 

rum mellan systemet och dess användare. Området har beröringspunkter med interaktionsdesign bland 

annat beträffande utformandet av gränssnitt. Inom interaktionsdesign finns formulerade kvalitetskriterier, 

men motsvarande saknas inom interaktiv konst. Sådana kriterier kan på sikt leda till att utbildning och 

arbetsmetoder utvecklas och förbättras.  

Syftet med denna studie var att undersöka vad som kännetecknar god kvalitet inom interaktiv konst 

enligt konstnärer verksamma i Estland. Valet av land motiverades av att studien utgjorde en del i ett 

Östersjöprojekt där värderingar och tillvägagångssätt hos personer som skapade produktioner inom 

medieteknik i denna region undersöktes. Intervjuer gjordes med åtta konstnärer.  

Resultatet av studien visar att god kvalitet inom interaktiv konst kan delas in i följande kategorier: 

material, form, syfte och process. De tre första utgör produktkvaliteter, den sista en processkvalitet. 

Vidare framkom att det hos konstnärerna förekommer olika uppfattningar om syftet med interaktiv konst. 

För vissa är det underhållning för andra reflektion. Detta talar för att det inte är önskvärt att ett enda verk 

uppfyller samtliga kvalitetsaspekter. Vid utformandet av ett verk bör konstnären istället fundera över 

vilka kvalitetsaspekter som är viktiga i det specifika fallet.  
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1.  Inledning 

Interaktiv konst har många beröringspunkter med interaktionsdesign, inte minst det interaktiva 

gränssnittet. Inom interaktionsdesign har det länge funnits ett fokus på att undersöka kvalitetsaspekter 

både i processen och hos den produkt som skapas. Situationen är en annan inom interaktiv konst. Med 

utgångspunkt i den forskning som gjorts inom området och de kvalitetskriterier som står att finna i 

litteraturen, samt genom en studie av åtta konstnärers syn på god kvalitet inom interaktiv konst är denna 

uppsats ett försök att bidra med mer kunskap inom området. Förhoppningen är att denna studie på sikt ska 

leda till att utbildning och arbetsmetoder inom interaktiv konst utvecklas och förbättras. 

 

1.1  Interaktiv konst 

Konsten blev från 60-talet och framåt alltmer interaktiv till sin karaktär genom happenings, performances, 

installationer, etc. (Morse, 2003). Samtidigt utvecklades datavetenskapen till den grad att blev möjligt att 

skapa realtidsinteraktion mellan en människa och en dator.  Dessa två områden möttes i interaktiv konst, 

som etablerades som begrepp 1969 (Kwastek, 2008). 

I den interaktiva konsten ifrågasattes konstnärens traditionella roll. Det var inte längre nödvändigt att 

betrakta konstnären som en specialist i konst, utan snarare som en katalysator för kreativ aktivitet. Dels 

eftersom skaparen inte i lika stor utsträckning som tidigare förmådde kontrollera eller förutsäga den 

situation som uppstod då deltagarna interagerade med verket. Dels därför att konstnären många gånger 

var hänvisad till samarbete med andra konstnärer eller tekniska specialister för att skapa konstverket då 

det krävde en kompetens han eller hon inte själv hade (Cornock & Edmonds, 1973). 

1990 tilldelas interaktiv konst en egen kategori på Ars Electronica, den största och mest prestigefyllda 

utställningsarenan för datorbaserad konst (Malina, 1990). I samband med första prisutdelningen 

konstaterade juryn att den interaktiva konsten utmärkte sig genom sina udda format, sitt ifrågasättande av 

publikens roll och sin koppling till datorbaserad teknik. Dessutom påtalades att denna konstkategori 

krävde att nya kriterier utvecklades för att bedöma kvaliteten på verken (Malina, 1990). 

Ändå har kriterier för god kvalitet inte tydligt formulerats, vilket fått vissa att tala om en identitetskris 

inom interaktiv konst (Huhtamo, 2004). Att ta fram kriterier för vad som utmärker kvalitet i process och 

produkt kan på sikt leda till att utbildning och arbetsmetoder inom interaktiv konst utvecklas och 

förbättras. Ett led i att komma ur denna kris är att intervjua verksamma interaktiva konstnärer för att se 

hur väl deras värderingar om vad som kännetecknar god kvalitet inom interaktiv konst stämmer överens 

med den som går att spåra i den litteratur som står att finna inom området och som i denna studie 

sammanställs. 
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Interaktiv konst har beröringspunkter med interaktionsdesign, bland annat när det gäller utformandet av 

ett gränssnitt, och det har tidigare konstaterats att metoder såsom användarstudier som används inom 

interaktionsdesign med framgång även kan användas inom interaktiv konst (Höök, Sengers & Andresson, 

2003). Inom interaktionsdesign finns formulerade kriterier för process- och produktkvalitet (Arvola, 2010; 

2012). I hur stor utsträckning de kan appliceras även på verk inom interaktiv konst har inte undersökts. 

 

1.2  Syfte  

Syftet med denna fenomenografiska studie var att undersöka vad som kännetecknar god kvalitet inom 

interaktiv konst enligt konstnärer verksamma i Estland. Valet av land motiverades av att studien utgjorde 

en del i ett östersjöprojekt där värderingar och tillvägagångssätt hos personer som regelbundet skapade 

seriösa produktioner inom medieteknik i denna region undersöktes.  

 

1.3  Frågeställningar 

 Vad anser konstnärer verksamma i Estland kännetecknar kvalitet inom interaktiv konst? 

 Vilka likheter och skillnader mellan interaktiv konst och interaktionsdesign framkommer, som 

resultat av denna studie, i vad som bedöms vara god kvalitet i process och produkt? 

 

1.4  Avgränsningar  

Denna studie utgjorde en del av ett större forskningsprojekt som hette Digitala kreatörers 

värderingspraktik. Digitala kreatörer kommer av engelskans Digital Creatives som är ett samlingsnamn 

för personer som regelbundet gör seriösa produktioner inom medieteknik. Med värderingspraktik menas 

hur dessa kreatörer bedömer sitt eget skapande under processens gång.  

Syftet med projektet var att tydliggöra skillnader och likheter i värderingspraktik bland kreatörer inom 

medieteknik i östersjöregionen. Inom ramen för detta projekt intervjuades alumner från utbildningar i 

interaktionsdesign och interaktiv mediedesign i Sverige och Finland och tanken var även att intervjua 

alumner från ett motsvarande program i Estland. Det visade sig dock saknas och det närmaste som fanns 

var Interactive Multimedia, ett masterprogram vid Estonian Academy of Arts i Tallinn inriktat mot konst 

i en elektronisk och digital mediekontext. 
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2. Tidigare forskning och teori 

Förmågan att värdera eller med andra ord anse någon aspekt mer värdefull än en annan utgör en del av 

mänskligt tänkande och något som studeras inom kognitionsvetenskap (Allwood, 2012). Tidigare var 

detta vetenskapliga område inriktat på sakligt tänkande men idag sker forskning på i princip alla mentala 

processer, såsom till exempel perception (varseblivning), känslor, förståelse, problemlösning, minnen, 

drömmar och nämnda värderingar (Allwood, 2012). 

Grovt indelat kan man säga att det inom kognitionsvetenskap idag finns tre paradigm som har sina 

respektive förklaringsmodeller av kognition (Lindblom & Susi, 2012). Det äldsta och fortfarande mest 

rådande är tänkande som beräkning eller datormetaforen. I början av 80-talet tillkom konnektionismen 

enligt vilken hjärnan liknas vid ett distribuerat nätverk. Mot slutet av 80-talet gjorde situerad kognition, 

det tredje paradigmet, sitt intåg. Så här kan det beskrivas:  

 

Situerad kognition är ett förhållningssätt som ser kognition som resultatet av en interaktiv process, 

som inte enbart sker inne i huvudet, utan som även inbegriper hela kroppen och det materiella och 

sociala sammanhang som interaktionen utspelar sig i. (Lindblom & Susi, 2012)  

 

Kognitiva förmågor betraktas enligt detta paradigm inte enbart som processer i den individuella hjärnan, 

utan även som ett resultat av de människor, den teknik och annat i vår omgivning som vi med vår kropp 

interagerat och interagerar med. Kognition är alltid knutet till en viss kontext; en tid, plats och kultur som 

det aldrig kan isoleras från. Interaktion och interaktivitet är alltså centrala begrepp för att beskriva 

mänskligt tänkande, enligt detta paradigm, och det kan därför vara nödvändigt att tydligt redogöra för 

innebörden av dessa begrepp. 

 

2.1  Interaktion 

Orden interaktion och interaktiv tog sig 1958 in i det svenska språket från engelskan. I svenskan har 

begreppet interaktion idag enligt Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, två innebörder, ”socialt 

växelspel mellan personer i kontakt” och ”samspel mellan datoranvändare och dator” (2009), vilket har 

sin historiska förklaring. I början av 1920-talet, då sociologi blev accepterat som vetenskapligt 

forskningsområde, var interaktion ett ord som tillämpades på sociala och samhälleliga processer 

(Kwastek, 2008). Herbert Blumer bedrev forskning inom vad han benämnde symbolisk interaktionism och 

inom denna skola betraktades social interaktion som en kommunikativ process genom vilken folk delade 

erfarenheter ((Blumer, 1937) i Kwastek, 2008). 
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Ett nytt perspektiv på interaktion dök upp när Norbert Wiener i slutet av 40-talet lanserade cybernetiken, 

ett vetenskapligt område inom vilket man betraktade återkopplingsprocesser som en utgångspunkt för liv 

och teknik ((Wiener, 1954) i Kwastek, 2008). Kommunikation bestod, oavsett om det handlade om 

människor eller maskiner, av att sända information, hantera information och få återkoppling. Analogier 

framhävdes mellan människans organisatoriska uppbyggnad och den tidens föregångare till datorer och 

det gjordes även en indelning mellan olika typer av återkoppling, från reflexlika reaktioner till system 

kapabla till inlärning ((Wiener, 1954) i Kwastek, 2008). 

Det dröjde till början av 60-talet innan datavetenskapen hade utvecklats så pass att det blev möjligt att 

skapa realtidsinteraktion mellan en människa och en dator (Kwastek, 2008). 1963 utvecklade Ivar 

Sutherland på MIT Sketchpad, ett grafiskt gränssnitt som gjorde det möjligt att med hjälp av en ljuspenna 

påverka grafiken på en skärm (Sutherland, 2003). 1965 uppfann Douglas Engelbart vid Stanford Research 

Labs X-Y position indicator for a display system, numera känd som datormusen (Kwastek, 2008). Med 

utgångspunkt i Sutherlands grafiska gränssnitt och Engelbarts mus kom människa-datorinteraktion (MDI) 

att etablera sig som ett specialiserat område inom datavetenskap (Kwastek, 2008).  Det är från denna tid 

som den senare betydelsen av interaktion, nämligen som ”samspel mellan datoranvändare och dator” 

härrör. 

 

2.2  Interaktionsdesign 

I takt med att datorn och datorbaserad teknik gick från att vara något som sysselsatte specialiserade 

forskare till att ta sig in människors hem och vardag har MDI gått från att vara ett smalt forskningsområde 

till att bli en tvärvetenskaplig forsknings- och designdisciplin och en angelägenhet för allmänheten.  

Design inom MDI innebar ursprungligen att skapa system som svarade mot användares behov eller 

krav; system som var effektiva, lätta att använda och lätta att förstå. Med tiden började designers att 

arbeta tillsammans med mjukvaruutvecklare och därigenom fördes kunskap som de bar på från arbetet 

med att utforma trycksaker (om t ex visuell hierarki, navigering, färg och typografi) till MDI (Zimmerman 

et al., 2007).  

Termen interaktionsdesign myntades av Bill Moggridge och Bill Verplank i slutet av 80-talet i 

samband med att de beskrev sitt arbete i gränslandet mellan industridesign, informationsdesign, grafisk 

design, human factors och datavetenskap (Arvola, 2010). 

Allt eftersom sensorer och mikroprocessorer har blivit mindre och mer avancerade de senaste 

decennierna har fysiska objekt såsom t ex bilar, gräsklippare, diskmaskiner blivit alltmer datorbaserade. 

Då dessa objekt får allt fler funktioner har behovet av bra gränssnitt som kommunicerar väl med 

människorna som använder dem ökat, och således även behovet av interaktionsdesign (Saffer, 2009). 
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2.3  Interaktiv konst 

Att på ett fysiskt sätt engagera publiken i ett konstverk går tillbaka till avantgardismen i början av 1900-

talet även om genombrottet för dessa nya koncept inom konsten inte kom förrän efter andra världskriget 

(Kwastek, 2008). Dessa verk var då kända under namnen Participatory Art och Collaborative Art snarare 

än interaktiv konst.  

Även om begreppet interaktiv konst ännu inte myntats så blev konsten från 60-talet och framåt alltmer 

interaktiv till sin karaktär genom happenings, performance, installationer, etc. Vid tiden för den 

interaktiva konsten tillkomst fanns inte bara inom konsten utan i samhället i stort ett motstånd mot 

enkelriktade och hierarkiska relationer. Att få publiken att bli en aktiv i konstverken var ett sätt att 

fåkonsten att bli mer tillgänglig och demokratisk och kom därför att betraktas som något viktigt (Morse, 

2003). Trots happenings och utställningar som inbjöd publiken till att vara aktiv visade sig deltagande 

från publikens sida svårt att uppnå, något det fanns en förhoppning om att förändra genom att inkludera 

en dator i konstverket genom vilken publiken övergick till att ge input eller stimuli till ett system istället 

för att själv inta huvudrollen (Edmonds, 2007). 

Interaktiv konst etablerades som begrepp 1969 i och med att en installation vid namn Glowflow sattes 

upp av några konstnärer och vetenskapsmän vid Union Main Gallery vid University of Wisconsin 

(Kwastek, 2008). Glowflow bestod av en datorstyrd ljus- och ljudmiljö som svarade mot människor som 

befann sig där. I ett mörkt tomt rum var fyra transparenta tuber fästa vid galleriväggen. Tuberna innehöll 

vatten med fosforescerande partiklar i och varje tub var av olika färg. Rummet var fullständigt mörkt och 

de lysande tuberna utgjorde de enda visuella referenspunkterna. Dessa var uppsatta på ett sådant sätt att 

de förvrängde besökarens perception eftersom de gjorde så att rummet tycktes vidare i mitten än i 

ändarna. Allt eftersom besökarna gick genom rummet upplevde de att de vandrade i nedåtsluttning sett till 

sin egen position och baserat på tubens riktning (Krueger, 1977; Hieronymi, 2004). 

Cornock och Edmonds skrev 1973 i sin artikel The Creative Process Where the Artist is Amplified or 

Superseded by the Computer (Cornock & Edmonds, 1973) att det i och med den interaktiva datorbaserade 

konsten inte längre var nödvändigt att betrakta konstnären som en specialist i konst, utan snarare som en 

katalysator för kreativ aktivitet. Konstnärens traditionella roll ifrågasätts i och med den datorbaserade 

konsten, menade de, eftersom skaparen av ett sådant verk inte i lika stor utsträckning som tidigare förmår 

kontrollera eller förutsäga den situation som uppstår då deltagarna interagerar med verket. Dessutom är 

konstnären många gånger hänvisad till samarbete med andra konstnärer eller tekniska specialister för att 

skapa konstverket då det kräver en kompetens han eller hon inte besitter själv. Därför ansåg de det inte 

längre nödvändigt att anta att en konstnär längre är en specialist inom konst. En mängd andra specialister 

vars aktiviteter fokuserar på andra områden än konst bidrar i skapandet av verket vilket gör att när man 

talar om en konstnär så menar man den som utför en slags katalys av kreativt beteende i samhället och 
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inte en specialist som verkar inom en begränsad del av det. Den interaktiva konstnärens viktigaste 

funktion är att initiera kreativa processer, att få deltagarna involverade i ”problematiska tankeprocesser”, 

att använda verket för att ”inom en öppen situation få deltagarna att relatera till sig själva, sin värld och 

sina attityder.” 

Söke Dinkla definierar interaktiv konst så här: "The term 'interactive art' serves as a genre-specific 

designation for computer-supported works, in which an interaction takes place between digital computer 

systems and users" (Dinkla, 1997). Publikens aktiva deltagande är grundläggande i interaktiva verk. Det 

var inte bara så att publiken tillåts att delta utan det krävs att den rör eller på annat sätt interagerar med 

verket för att det ska fullbordas (Huhtamo, 2004). Kravet att med sina sinnen fysiskt röra vid ett konstverk 

väcker tankar om respektlöshet och kan också sägas utgöra en kritik av den "fina konsten", vilket verket 

Zerseher av Joachim Sauter och Dirk Lüsebrinks är ett tydligt exempel på. Genom eye-tracking-teknologi 

förses i detta verk åskådaren med förmågan att genom sin blick förstöra en klassisk oljemålning (i digital 

återgivning) (Huhtamo, 2004). 

Den datorbaserade konsten har inte tilldelats utrymme i konstvärlden, alltså vid gallerier och museer 

och i prestigefyllda konsttidskrifter där samtidskonst ställs ut och diskuteras, utan har fått finna sig i att 

tillhöra en utomstående kategori. Från 70-talet och framåt gick den under samlingsnamnet Computer Art, 

ett begrepp som senare ersattes av Multimedia Art, som i sin tur ersattes av New Media Art, vilket idag är 

samlingsnamnet under vilket flera andra genrer placerar sig, såsom till exempel interaktiv konst (Paul, 

2008). Att den datorbaserade konsten inte har beretts en plats i den gängse konstvärlden beror enligt Lev 

Manovich (1996) på att den är alltför fokuserad på att utforska estetiska möjligheter hos den ständigt nya 

medietekniken och att detta görs med alltför stort allvar, medan konstvärlden kräver ett mer kritiskt och 

problematiserande förhållningssätt till den teknik som används samt ironi.   

1990 tilldelades interaktiv konst en egen kategori på Ars Electronica, den största och mest 

prestigefyllda utställningsarenan för datorbaserad konst. Varje år sedan 1987 bjuds internationella juryer 

in av Ars Electronica för att bedöma det växande antalet verk som deltar i utställningen och för att 

nominera verk till the Golden Nica, det förnämsta priset. De ursprungliga tävlingskategorierna var Digital 

Music, Computer Animation och Computer Graphics men dessa utvidgades alltså 1990 med kategorin 

Interactive Art (Malina, 1990). Så här löd den förklaring till att instifta en ny kategori som presenterades i 

samband med att det första priset delades ut: 

 

In recent years artists have begun to use the many new technologies that allow viewer interactivity to 

become an important part of the artwork. These new works are often in unusual formats, question the 

status of the observer, and require the development of new criteria for judging the work. The works 

submitted to the jury show the wide range of artistic tendencies for using these new interactive 

technologies in traditional art forms, but also point the way to new artistic tendencies which are made 
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possible — many of these works would be impossible to create without the use of the computer. 

(Malina, 1990) 

 

De interaktiva verken anses här alltså utmärka sig genom sina udda format, sitt ifrågasättande av 

publikens roll och sin koppling till datorbaserad teknik, utan vilken de inte vore möjliga att skapa. Därtill 

kräver de att nya kriterier utvecklas för att bedöma kvaliteten hos dem. Trots uppmaningen 1990 om att 

nya kriterier för att bedöma kvalitet hos interaktiva verk, har sådana inte tydligt formulerats på ett samlat 

sätt, vilket fått Huhtamo (2004) att tala om att den interaktiva konsten har en identitetskris. Ett led i att 

komma ur denna kris är att intervjua verksamma interaktiva konstnärer för att se hur väl deras värderingar 

om vad som kännetecknar god kvalitet inom interaktiv konst stämmer överens med den som går att spåra 

i den litteratur som står att finna inom området och som i denna studie sammanställs. 

 

2.4  De fyra delarna i skapandet av ett verk 

Den tyske filosofen Martin Heidegger hävdar, med utgångspunkt i begrepp och idéer hämtade från 

Aristoteles att teknikens essens är att frambringa det uppenbara, det sanna (Heidegger, 1974).  Han ser 

alltså tekniken som ett medel för att nå ett mål: att få det sanna att uppenbaras eller framträda. Om det 

finns ett mål och medel att nå dit innebär det att det också finns en strävan eller en vilja och därmed också 

ett ansvar. Enligt Heidegger fördelas detta ansvar på fyra lika viktiga delar som tillsammans möjliggör det 

som man med teknik avser frambringa. Heidegger tar ett offerkärl i silver som exempel. Silver är 

materialet som skålen är gjord av. Som dess material (hyle), är det delansvarig för skålen. Offerkärlet har 

alltså delvis silvret att tacka för sin existens, men inte enbart. Som skål har den också sin form (eidos) att 

tacka för att silvret formats till en skål och inte till något annat föremål. Därtill har syftet (telos), att 

användas vid ceremonier, ett delansvar i frambringandet. Utan syftet hade kärlet aldrig frambringats. 

Slutligen finns en fjärde deltagare i ansvaret för den färdiga silverbägarens tillkomst nämligen 

silversmeden. Silversmeden överväger i den kreativa processen vad han ska göra och församlar de tre 

ovan nämnda sätten av vållande. Överväga heter på grekiska logos.  

 

2.5  God kvalitet inom interaktiv konst 

Mest relevant i den litteratur som finns rörande kvalitet inom interaktiv konst har det material som finns 

att tillgå från juryn för Interactive Art-kategorin vid Ars Electronica ansetts vara. Anledningen till det är 

att det är den största och mest prestigefyllda utställningsplatsen av interaktiv konst och sålunda har det 

ansetts vara den röst med störst tyngd inom området. Därför tar sammanställningen av vad som utmärker 

god kvalitet inom interaktiv konst avstamp i hur juryn där resonerar om kvalitet. Dessvärre är det enda 

material som beskriver deras syn på kvalitet den beskrivning av vilka verk som eftersöks inom interaktiv 
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konst-kategorin som finns publicerad på festivalens hemsida. Här återges texten som beskriver kriterier 

för god kvalitet enligt juryn vid Ars Electronica:  

 

The “Interactive Art” category is dedicated to interactive works in all forms and formats, from 

installations to performances. At the top of the agenda is artistic quality in the development and 

design of the interaction as well as a harmonious dialog between the content level and the interaction 

level—that is, the inherent principles of interaction and the interfaces that implement them. Of 

particular interest is the sociopolitical relevance of the interaction as manifested by its innate potential 

to expand the scope of human action. Jurors are looking forward to encountering innovative 

technological concepts blended with superbly effective design (usability). (Prix, 2013) 

 

Min översättning: ”Kategorin "Interaktiv konst" tillägnas interaktiva verk i alla former och format, från 

installationer till performance. Högst på juryns agenda står konstnärlig kvalitet i utveckling och design av 

det interaktiva gränssnittet liksom en harmonisk dialog mellan den innehållsmässiga nivån och 

interaktionsnivån. Av särskilt intresse är den sociopolitiska relevansen hos interaktionen, såsom den 

manifesteras genom dess inneboende potential att utvidga det mänskliga handlingsutrymmet. Juryn ser 

särskilt fram emot innovativa teknologiska koncept förenade med superbt effektiv design 

(användbarhet)”. 

För att förtydliga vilka kvalitetskriterier som nämns i denna text följer här en genomgång av texten. De 

meningar som texten består av kopplas till Heideggers kategorier i en modell skapad av författaren till 

denna uppsats (se tabell 1). Därigenom skapas en överblickbar bild av vad som enligt juryn utmärker ett 

interaktivt verk av god kvalitet. 

 

2.6  Kvalitetskriterier kopplade till Heideggers syn på teknik 

Det som eftersöks hos verken är "konstnärlig kvalitet i utveckling och design av det interaktiva 

gränssnittet". Vad "konstnärlig kvalitet" innebär förklaras inte närmare utan dess betydelse kan bara antas. 

"Utveckling och design" beskriver ett skeende, en process; juryn bedömer alltså inte enbart det färdiga 

verket utan även processen fram till det som ett kriterium för kvalitet. Det som Heidegger (1974) kallar 

övervägande, logos. Samtidigt betonas att det är den interaktiva delen, gränssnittet, som bedöms; den del 

som hos interaktiva verk kan sägas utgöra det som Heidegger refererar till som form, eidos. De kvalitativa 

egenskaperna som beskrivs i denna inledande mening hör alltså såväl till process som till form, även om 

det är svårt att förstå vad som anses vara kvalitet endast utifrån formuleringen "konstnärlig kvalitet" (se 

tabell 1). 

Med "en harmonisk dialog mellan innehållsmässiga nivån och interaktionsnivån" åsyftas även här 

formen, gränssnittet, då det handlar om hur formen ska vara utformad i ett verk för att publiken ska nå 
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dess innehåll. När det gäller "den sociopolitiska relevansen hos interaktionen, såsom den manifesteras 

genom dess inneboende potential att utvidga det mänskliga handlingsutrymmet" handlar det om syfte, 

telos, hur verket ska påverka publiken. Att juryn förordar "innovativa teknologiska koncept" betyder att 

materialet i verket, hyle, ska utgöras av en teknologi som är innovativ, men skapandet av koncept kan 

också betraktas höra till form. Med "superbt effektiv design (användbarhet)" åsyftas form, gränssnittet, 

samtidigt som det också berör processen genom vilket det skapas. 

 

Tabell 1. Kriterier för god kvalitet enligt juryn vid Ars Electronica kopplat till Heideggers fyra delar i 

frambringandet av ett verk. Ur en text som beskriver vilka interaktiva verk som eftersöks av juryn för 

interaktiv konst-kategorin vid Ars Electronica har yttranden hämtats som uttrycker kvalitetsaspekter. 

Dessa har sedan kopplats till Heideggers fyra sätt att vara ansvarig för ett verk. 
 

 Yttrande Material Form Syfte  Process 

"konstnärlig kvalitet i utveckling och 

design av det interaktiva gränssnittet" 
 x  x 

"en harmonisk dialog mellan 

innehållsmässiga nivån och 

interaktionsnivån" 

 x   

"den sociopolitiska relevansen hos 

interaktionen, såsom den 

manifesteras genom dess inneboende 

potential att utvidga det mänskliga 

handlingsutrymmet" 

  x  

"innovativa teknologiska koncept..." x x   

"...med superbt effektiv design 

(användbarhet)" 
 x  x 

 

2.7  Material 

En av egenskaperna som juryn vid Ars Electronica eftersöker hos interaktiva verk är "innovativa 

teknologiska koncept" (se tabell 1). Det kan innebära dels att teknologin som verket baseras på är ny och 

innovativ. Det kan också innebära att en etablerad teknologi används på ett innovativt sätt, samt 

naturligtvis en kombination av de båda.  

Samlingskategorin för all datorbaserad konst heter New Media Art och det finns också, hävdar 

Manovich (1996), ett krav på att de verk som ställs ut på Ars Electronica ska vara baserade på den allra 

senaste tekniken. Stundtals förekommer det till och med att dessa konstnärer bryter ny mark och med sina 

verk når bortom där forskningen inom Artificiell Intelligens (AI) och New Media befinner sig (Manovich, 

1996).  

Att den digitala konsten ständigt uppdaterar den teknik som den baseras på medför också att genrer på 

Ars Electronica med jämna mellanrum tillkommer och faller bort. Computer Graphics försvann i mitten 
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av 90-talet och ersattes av www Art, som inte längre finns (Manovich, 1996). De genrer som på senare år 

tillkommit och fortfarande existerar är Hybrid Art och Digital Communities (Prix, 2013). I en förteckning 

som gjorts över vilka media som använts i de totalt 298 vinnande bidragen inom Interactive Art-genren 

vid Ars Electronica 1990-2009 framkommer också att det råder en enorm bredd, där alltifrån skrivare, 

mobiltelefon till gps listas (Kwastek, 2009; Kwastek & Münster, 2009). Trifonova, Jaccheri och Bergaust 

(2008) har även de visat att i skapandet av interaktiva verk används en bred blandning av ny teknik där 

ideologiska influenser påverkar konstnärernas val. Materialet i interaktiva verk utgörs dock inte enbart av 

ny teknik hävdar Manovich (2002) utan, liksom alla verk inom New Media Art, av gammal kultur i 

kombination med ny teknik. Han menar att New Media är en blandprodukt av “older cultural conventions 

for data representation, access and manipulation and newer conventions of data representation, access and 

manipulation”, där den förra motsvaras av representationer av den visuella verklighet och mänskliga 

erfarenheten (såsom bilder, berättelser och andra kulturuttryck) medan den senare utgörs av numerisk data 

(medieteknik). 

 

2.8  Form 

De egenskaper som juryn vid Ars Electronica eftersöker hos interaktiva verk när det gäller form är: 

"konstnärlig kvalitet i utveckling och design av det interaktiva gränssnittet", "en harmonisk dialog mellan 

innehållsmässiga nivån och interaktionsnivån", "superbt effektiv design (användbarhet)" och "innovativa 

teknologiska koncept"(se tabell 1). 

Då innebörden av "konstnärlig kvalitet" inte förklaras närmare kan dess betydelse bara antas. Att ett 

interaktivt verk ska kännetecknas av ”en harmonisk dialog mellan innehållsmässiga nivån och 

interaktionsnivån" knyter an till begreppet affordance som Donald Norman (1988) fört in i 

designdiskursen genom sin bok The Design of Everyday Things. Norman beskriver affordance så här: 

 

… the term affordance refers to the perceived and actual properties of the thing, primarily those 

fundamental properties that determine just how the thing could possibly be used. […] Affordances 

provide strong clues to the operations of things. Plates are for pushing. Knobs are for turning. Slots 

are for inserting things into. Balls are for throwing or bouncing. When affordances are taken 

advantage of, the user knows what to do just by looking: no picture, label, or instruction needed. 

(Norman, 1988) 

 

Affordance är alltså uppfattade och egentliga egenskaper hos ett objekt och främst då de som bestämmer 

eller avslöjar hur objektet kan användas. Ett objekts affordance utgör med andra ord betydelsefulla 

ledtrådar till hur det är tänkt att brukas. Vi förstår t.ex. blott genom dess utformning att rattar går att vrida, 

att springor är till för att stoppa saker i och att bollar är till för att kasta eller studsa. Affordance är enligt 
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Norman (1988) en princip som bör beaktas vid design för att därigenom sträva efter att skapa objekt vars 

funktion uppfattas direkt utan att användaren behöver ta omvägen via en bruksanvisning. 

Ehn och Löwgren (1997) menar dock att form felaktigt används för att beskriva enbart det fysiska 

uttrycket (t.ex. formen av en kopp) hos ett objekt eller system. I själva verket är, menar de, form ett 

uttryck som betecknar relationen mellan objektet/systemet och dess användare, t.ex. att användningen ska 

vara en behaglig upplevelse och tillgodose behoven hos målgruppen. En kopp är t.ex. greppvänlig om den 

storleksmässigt matchar den hand som greppar den. Det är inte handen eller koppen som var för sig utgör 

denna affordance utan kombinationen. 

En ytterligare egenskap som juryn vid Ars Electronica eftersöker hos interaktiva verk och som kan 

sägas vara en formmässig aspekt är "superbt effektiv design (användbarhet)" (se tabell 1). Användbarhet 

är ett begrepp som dök upp i designvärlden i början av 80-talet och en av dem som förde in det i 

diskursen var Brian Shackel som i HCI-världen också går under beteckningen "användbarhetens fader" 

(Noyes, 2008). 1986 lanserade han en definition på användbarhet som utgick från fyra attribut: 

Learnability, Effectiveness, Attitude och Flexibility (LEAF) (Shackel, 1986). Learnability kan översättas 

till hur lätt något är att lära sig att använda; Effectiveness handlar om hur stor andel av målgruppen som 

kan använda produkten eller tjänsten på ett önskat sätt inom en viss tidsram; Attitude anger hur positiva 

attityderna är till användandet; Flexibility beskriver hur väl användarnas prestationer står sig om miljön 

eller uppgifterna som ska utföras ändras. 

Sättet att närma sig frågan om användbarhet är inom denna teoribildning att utgå från ett visst attribut 

som t ex flexibilitet och därefter försöka ta reda på vad attributet betyder för en viss specifik produkt, 

uppgift, användare och kontext. Utifrån den förståelsen skapar sedan designern specifika 

användbarhetsmål och metoder för att mäta hur väl målen har uppfyllts (Arvola, 2005). 

LEAF är idag en av de vanligaste användbarhetsmodellerna och lärs ut till HCI-studenter över hela 

världen (Arvola, 2005). Samtidigt finns det fler definitioner, bland annat en ISO-standard (International 

Organization for Standardization) där användbarhet definieras som: ”the effectiveness, efficiency and 

satisfaction with which specified users can achieve specified goals in particular environments”. På 

svenska har detta översatts med: "I vilken grad en användare i ett givet sammanhang kan bruka en 

produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande 

sätt."(ISO 9241-11, 1998). Produkten eller tjänsten som designas har enligt ISO-standarden specifika mål 

och det är dessa mål som ska uppfyllas på ett "ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt" för att den ska klassas som användbar. Definitionen liknar LEAF så tillvida att 

båda definitionerna utgår från ett begränsat antal förutbestämda attribut, såsom ändamålsenlighet och 

effektivitet, som tillsammans anses räcka för att uppnå användbarhet. 

Men under 90-talet dök det upp fler kriterier som bra interaktionsdesign förväntades uppfylla eller 

möjliggöra såsom samarbete, lekfullhet och tillgänglighet. Användbarhet började beskrivas i subjektiva 
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termer av vilken upplevelse som erfars istället för som objektivt mätbara attribut; innebörden av 

begreppet användbarhet utvidgades (Arvola, 2005). För att kunna hantera det men ändå hålla kvar vid 

traditionen att utforma användbarhetsmål föreslog Preece, Rogers och Sharp (2002) att man skulle lägga 

till upplevelsemål och adderade ytterligare tio attribut till listan, samtliga upplevelserelaterade. Men med 

den långa listan på mål att uppfylla kom också en insikt: att inte alla attribut var lika relevanta för varje 

system och att det med andra ord inte var sannolikt att man som interaktionsdesigner skulle behöva 

uppfylla samtliga av dem i en och samma design (Arvola, 2005). På senare tid har därför användbarhet 

utvecklats till en diskussion om brukskvaliteter eller kvalitet-i-bruk (Arvola, 2005). Idén bakom detta 

synsätt är att det som interaktionsdesigner i designsituationen är viktigt att utgå från frågeställningarna: 

vilka egenskaper är önskvärda i det specifika fallet, utifrån vilka värden och för vem? (Arvola, 2003; 

2005).  

 

2.9  Syfte  

I den text som finns på Ars Electronicas hemsida och som beskriver vilken typ av interaktiva verk som 

eftersöks går det också att uttyda ett syfte. Där står det att man fäster särskild vikt vid "den sociopolitiska 

relevansen hos interaktionen, såsom den manifesteras genom dess inneboende potential att utvidga det 

mänskliga handlingsutrymmet" (se tabell 1). Annorlunda uttryckt står det att ett bra interaktivt verk ska ha 

en potential att utvidga det mänskliga handlingsutrymmet och detta på ett sätt som har en sociopolitisk 

relevans. Inom interaktionsdesign hävdar Stolterman (1991) att det egentliga resultatet av designprocessen 

inte främst är produkten eller tjänsten i sig utan de förändrade handlingsmönster som den innebär för 

användarna av den. Förändringen sker i medvetandet och påverkan syns i de handlingar som användarna 

utför. Ett tydligt exempel är då internetbank lanserades, en tjänst som gjorde det möjligt för användarna 

att sköta de flesta bankärenden hemifrån när som helst på dygnet. Tjänsten förändrade användarnas 

handlingsmönster och det var detta och inte tjänsten i sig som var det egentliga resultatet. 

Inom handlingsteorin skiljer man på objektivt och subjektivt handlingsutrymme (Aronsson, 1990). Det 

objektiva handlingsutrymmet omfattar de yttre och faktiska möjligheter till handling som existerar. Detta 

handlingsutrymme kan individen utvidga genom att skaffa mer kunskap och genom interaktion och 

samarbete med andra. Det subjektiva handlingsutrymmet är det handlingsutrymme som aktören tror finns. 

Hur stort det subjektiva handlingsutrymmet är i förhållande till det objektiva beror på tidigare kunskaper 

och erfarenheter hos individen (Aronsson, 1990). IT-system såsom internetbanker leder till att det 

objektiva handlingsutrymmet utvidgas, men de har också effekter - medvetna eller omedvetna - som 

sträcker sig bortom de dimensioner som presenteras (Dahlbom & Mathiassen, 1995).  Genom att designa 

tjänster av detta slag deltar interaktionsdesignern i ett arbete vars resultat förändrar människors liv, vilket 

gör att han eller hon utöver designrollen även har en politisk och etisk roll (Dahlbom & Mathiassen, 
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1995). Enligt Nelson och Stolterman (2000) är det dock omöjligt att förutse vad en design kommer att 

resultera i, vilka konsekvenserna blir av icke avsedda effekter och vem som eventuellt kommer att 

drabbas. De menar att en designer har en skyldighet att känna ansvar och reflektera över sitt arbete och 

vilka konsekvenser en design kan få. Arvola (2003) menar att designers delvis är ansvariga för effekterna 

av en design, men att ansvaret inte enbart vilar på deras axlar. Designers bör därför alltid fundera över hur 

en produkt eller tjänst kan användas och missbrukas samt ta hänsyn till mänskliga värden i sin design.  

Bland konstnärer, kritiker och forskare är de flesta överens om att syftet med ett interaktivt verk är att 

erbjuda publiken ett taktilt utforskande som väcker känslor och tankar; en kroppslig och engagerande 

upplevelse. Någon beskriver detta utforskande i termer av lekfullhet där det är underhållning som är 

målet. En annan betraktar det utifrån en mer filosofisk synvinkel. Men det finns också andra åsikter om 

vad denna konstform har för syfte samt kritik mot att den interaktiva konsten har en alltför okritisk 

inställning till digital medieteknik och att konstformen främjar publikfriande underhållning framför 

konstnärlig autencitet. Här beskriv de olika ståndpunkterna närmare:  

 

2.9.1   Syfte: Lekfullt utforskande 

Andrew Polaine, forskare och konsult inom interaktions- och tjänstedesign har i sin doktorsavhandling 

Developing a language of interactivity through the theory of play (2010) lanserat en teori om att play eller 

lek/spel utgör kärnan i all interaktivitet oavsett om det handlar om konst eller design. Han menar att den 

viktigaste egenskapen hos ett interaktivt verk är att det utmaningsmässigt inbjuder till den sorts lek som 

motsvaras av förväntningarna hos publiken. Om publiken, eller ”the interactors” som är den term Polaine 

använder, förväntar sig en form av mysterium att utforska fungerar det att leverera ett verk som kräver 

det, men om en interaktion genom sitt utseende utlovar klarhet och förståelse måste det också uppfylla 

det.  

Om interaktörerna bestämt sig för att närma sig det interaktiva verket så testar de omedelbart systemets 

gränser för att utforska spelets regler, menar han.  Att utforma ett verk inom såväl interaktionsdesign som 

interaktiv konst innebär därför, enligt Polaine, att ge interaktörerna en uppgift att utforska något. Målet är 

att väcka nyfikenhet och engagemang. För att bibehålla publikens intresse måste interaktionen innehålla 

lagom öppna valmöjligheter, som å ena sidan inte får vara för förutsägbara men och andra sidan inte 

upplevas alltför slumpmässiga. På den ena sidan ligger en förståelse av de olika riktningarna eller 

valmöjligheterna och vart de leder. På den motsatta finns en medvetenhet om ofullständighet, en 

osäkerhet om vart vägar börjar och slutar: en ofullständig kunskap. Det är där vi alla börjar när vi 

konfronteras med ett nytt verk, vare sig det är en ny mjukvara eller ett interaktivt konstverk, menar 

Polaine. För att skapa en lyckad interaktion oavsett om det handlar om interaktionsdesign eller interaktiv 

konst är det därför enligt Polaine av central betydelse att som konstnär förstå, förutsäga och kunna 

påverka vad som får publiken att vilja "leka".  Interaktiviteten, menar han vidare, ska utgöra själva verket 
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och inte vara en mekanism genom vilken man kan nå dess mening eller innehåll. Ett bra interaktivt verk 

är enligt honom ett verk som ”includes us, involves us, forms a discourse where the truth is embodied in 

emotion and association”, alltså ett verk som inkluderar oss, involverar oss och att verket formar en 

diskurs där betydelsen förkroppsligas genom känslor och associationer. Så här skriver han: 

 

We do, however, know how to inscribe cultural meaning into games and play and they form an 

excellent and versatile lens through which to understand the complete range of interactions in our 

complex contemporary lives. Through play we experience our first interactions with the world and 

through play we can design all the ones that follow. (Polaine, 2010) 

 

Stycket kan översättas så här: ”Vi vet hur man skriver in kulturell mening i spel och lekar och de utgör en 

utmärkt och mångfacetterad lins genom vilken vi kan förstå det kompletta urvalet interaktioner i våra 

komplexa samtida liv. Genom lek erfar vi våra första interaktioner med omvärlden och genom lek kan vi 

även skapa de efterföljande”. 

Polaine menar vidare att interaktivitet står i konflikt till den konceptuella inramning som ett 

konstgalleri har, framför allt de större, mer konservativa och traditionella instutitionerna, eller ”Big Fine 

Art” som han benämner dem (Polaine, 2005). Han anklagar dem för att de inte förmår uppskatta 

”banaliteten” eller ”trivialiteten” hos interaktiva verk. Så här skriver han till den interaktiva konstens 

försvar:   

 

Games and play do not require the playfulness to be sucked out of them to make them ‘serious art’ nor 

does art need to be serious to say something important about the human condition. Games should not 

need to apologise for being games, nor playful works for seeming to have no other “purpose” or 

deeper meaning. […] Galleries and museums can afford to let themselves become playgrounds 

without apology. (Polaine, 2010) 

 

Ett hinder för denna lekfulla attityd hos publiken är att interaktivitet inom konsten kan orsaka en 

obehaglig känsla av självmedvenhet och blyghet hos publiken, vilket Stocker och Schopf har visat (2001). 

De menar att konstpubliken är hämmad och att orsaken till det delvis står att finna i att den är offer för en 

“inte röra”-kultur som härrör från konstgallerier och museer. Åskådarna störs av tanken på att de kanske 

är övervakade och skäms över att befinna sig i en situation där de riskerar att förödmjuka sig genom att 

engagera sig i något på ett felaktigt sätt. Ironiskt nog, konstaterar Stocker och Schopf, riskerar därför 

interaktiva konstverk - som har för avsikt att bjuda in publiken - att istället objektifiera den och tvinga 

den att spela huvudrollen i en ofrivillig performance regisserad av konstnären. 
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2.9.2   Syfte:  Filosofiskt utforskande 

Den kanadensiska konstnären David Rokeby (1998) ser sitt skapande av interaktiva verk som ett sätt att 

testa sina idéer om interaktion och upplevelse. I sina interaktiva konstverk konstruerar han datorbaserade 

system som ser och lyssnar och försöker ge mening av vad de ser och hör av människors interaktion med 

dem. Han för samman den logiska datorvärlden med den ”verkliga”, såsom människor uppfattar den. 

Syftet är att därigenom skapa en närmre dialog mellan dessa olika världar. Rokeby använder i sina verk 

datorn inte som ett redskap för att visa vad som är möjligt att göra med ny teknik utan snarare i syfte att 

illustrera den datorbaserade teknikens begränsningar (Daubner, 1999). Han hävdar att vi på grund av den 

effektivitet med vilken datorn uträttar vissa saker har låtit den sätta agendan för vad vi betecknar som 

”utveckling”. Men att det är dags att omformulera dessa krav. Vi behöver, menar han, en mycket tydligare 

förståelse av det komplexa förhållande vi har till datorer. Utan den förståelsen kommer det inte vara 

möjligt för oss att finna ett lämpligt sätt att förhålla oss till dem (Rokeby, 2003). 

Datorn är en tillämpning av den binära logiken som skapats för att få tillgång till en objektiv 

kvantifierbar verklighet (Rokeby, 2003); en värld i vilket sakernas tillstånd kan beskrivas i termer av sant 

eller falskt. Men datorn är därmed också en fundamentalistisk teknologi, menar Rokeby (2003), där endast 

det som är kvantifierbart av ”verkligheten” kan registreras. Människan, däremot, är inte alltid logisk 

vilket bland annat avspeglar sig i att vårt språk är fullt av undantag.  Då datorer når längre och längre in i 

den allt mindre logiska delen av våra liv måste vi försäkra oss om att "nyansrikedomen inte försvinner i 

informationsprocessandets sil", hävdar Rokeby (2003). Det han genom sina verk är intresserad av att 

utforska är hur det ambivalenta och olösliga, som är en del av människans verklighet, kan existera och 

representeras i datorns binära system. Datorn används med andra ord som ett filosofiskt verktyg för att 

undersöka logikens gränser och applicerbarhet (Rokeby, 2003). Den roll som Rokeby därmed antar genom 

sina utforskande interaktiva verk är som medlare mellan den materiella och den virtuella världen vi bebor 

(Daubner, 1999). 

 

2.9.3   Syfte:  Applicerbar innovation  

Det finns också de som betraktar interaktiv konst som ett sätt att tillföra nya koncept och idéer till ett 

annat område. Bolter och Gromala (2003) anser t.ex. att den interaktiva konsten bör inrikta sig på att 

utforska tänkbara gränssnitt och datorbaserade reaktionsalternativ inom interaktionsdesign. Till skillnad 

från interaktionsdesigners har konstnärerna nämligen möjlighet att utföra radikala experiment då de inte 

behöver låta sitt utforskande begränsas av kunders krav på det sätt som interaktionsdesigners måste. 

Mignonneau och Sommerer (2009) betraktar skapandet av interaktiva verk som ett sätt att minska 

avståndet mellan konst, pedagogik och underhållning. Genom att designa system som speciellt fokuserar 

på gränssnitt och den direkta återkopplingen mellan en användares input och ett grafiskt output är deras 
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målsättning att skapa nya typer av gränssnitt och interaktiva system som kan användas i underhållning 

såväl som för konstnärliga och pedagogiska syften.  

 

2.9.4   Kritik mot den interaktiva konsten 

Att den datorbaserade konsten inte har beretts en plats i den gängse konstvärlden beror enligt Manovich 

(1996) på att den är alltför fokuserad på att utforska estetiska möjligheter hos den ständigt nya 

medietekniken och att detta görs med alltför stort allvar, medan konstvärlden kräver ett mer kritiskt och 

problematiserande förhållningssätt till den teknik som används samt ironi.   

McMorrran (2007) hävdar att de konstnärer som arbetar i ny medieteknik placerar publikens 

upplevelse i förgrunden och i sitt skapande utgår från modeller hämtade från interaktionsdesign. Något 

hon menar innebär att de i teorin omvandlas till designers då den teoretiska utgångspunkten för design är 

att inom vissa ramar kunna förutsäga hur publiken ska tolka ett verk. Konsten däremot bygger på att 

publiken får tolka verket fritt. Att konstnärsrollen löses upp och publikens upplevelse placeras i 

förgrunden hävdar McMorran leder till en avsaknad av verk med en personlig, egenartad och 

känslomässigt autentisk röst. Hon ställer sig undrande till om det överhuvud taget är möjligt att skapa 

verk utförda i ny medieteknik som kritiserar eller distanserar sig från den dominerande digitala estetiken 

och filosofin och samtidigt lockar publiken till engagemang. 

McMorran är inte ensam om att påtala den interaktiva konstens upplevelsefokus. Barry (1996) menar 

att publiken engagerar sig i interaktiva konstverk för underhållning och lek och inte för att nå ett 

bakomliggande innehåll. Rieser (2002) hävdar att publiken för interaktiv konst har fastnat på en 

slapsticks- och förstörelsenivå. Faure Walker (2006) har myntat begreppet Artertainment som ett sätt att 

beskriva samhällhets utveckling mot ett alltmer spel- och lekcentrerat liv. Lunenfeld (2001) menar att 

genialitet inom konsten har ersatts av ironi och att den ironiska leken saknar experter.   

 

2.9.5   Övriga synpunkter på syfte 

Cornock & Edmonds (1973) menar att den interaktiva konstnärens viktigaste funktion är att initiera 

kreativa processer, att få deltagarna involverade i ”problematiska tankeprocesser”, att använda verket för 

att ” inom en öppen situation få deltagarna att relatera till sig själva, sin värld och sina attityder". Dinkla 

(1994) menar att den interaktiva konsten är ute efter att väcka frågor om vilken roll datorbaserad teknik 

har i vårt liv.  

 

2.10 Process 

Det som eftersöks hos verken är "konstnärlig kvalitet i utveckling och design av det interaktiva 

gränssnittet" (se tabell 1). Vad "konstnärlig kvalitet" innebär förklaras inte utan här kan bara antaganden 
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göras. Det faktum att utveckling och design, som beskriver ett skeende, ändå betraktas som en 

kvalitetsaspekt i sammanhanget visar ändå att även processen värderas och inte enbart produkten.  

Edmonds och Candy (2010) har studerat hur den kreativa processen ter sig för ett antal interaktiva 

konstnärer. Deras studie visar att konstnärerna använder individuellt utvecklade metoder för att sätta sig 

in publikens perspektiv och utvärdera upplevelsen av verket utifrån deras synvinkel. Varje konstnär 

utvecklar sedan ett unikt uppskattningssystem som används i utvärderingssyfte. Gemensamt för alla 

individuellt utvecklade system är att det i kombinationerna av teori, praktik och utvärdering ingår många 

iterationer och mycket interaktion med verkets olika delar. 

I den text som finns på Ars Electronicas hemsida och som beskriver vilken typ av interaktiva verk som 

eftersöks återfinns även "superbt effektiv design (användbarhet)" (se tabell 1). Attributet har tidigare 

tagits upp under rubriken form, men då design även kan betraktas som en process genom vilket ett verk 

blir till, är det lämpligt att föra fram form även som en processkvalitet. Beträffande användbarhet har 

Höök, Sengers & Andresson (2003) visat att användartestning som används inom interaktionsdesign kan 

hjälpa även interaktiva konstnärer att nå fram med sitt verk genom att denna metod kan hjälpa till att 

finjustera och blottlägga problem i interaktionsdesignen, såsom t ex huruvida publiken uppfattar och 

förstår systemets reaktioner på deras interaktion eller om dessa måste justeras i tid eller styrka.   

I den process som föregår ett interaktivt verk ingår inte enbart konstnären utan det kräver (i de fall 

konstnären inte förmår konstruera den tekniska delen av sitt verk på egen hand) samarbete med 

systemutvecklare. Trifonova, Jaccheri och Bergaust (2008) har skapat en integrerad modell för hur 

rollfördelningen ser ut både under processens gång och vid verkets möte med publiken (se figur 1). 

 
 

Figur 1. Rollfördelningen i skapandet av ett interaktivt verk samt i verkets möte med publiken. 

 
 

Källa: Trifonova, Jaccheri & Bergaust (2008). 
 

 

Att komma överens om en kravspecifikation, menar de, är av största vikt för att systemutvecklare ska 

kunna utföra sitt arbete. En sådan ska innehålla en utförlig beskrivning av vad systemet ska kunna göra. 

Men den största utmaningen för systemutvecklare som arbetar med interaktiva konstverk är att få klart för 

sig konstnärens krav på systemet. Kraven kan komma att förändras gång på gång under processens gång 

eftersom interaktiva konstnärer använder experimenterande som en arbetsmetod. Ett väl fungerande 
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samarbete ter sig, konstaterar de, därför som en utmaning då konkurrerande intressen står mot varandra 

hos konstnären respektive systemutvecklaren i skapandet av ett interaktivt verk. 

 

2.11 Kvalitetsaspekter inom interaktionsdesign 

Inom interaktionsdesign menar Arvola (2010; 2012) att kvalitetsaspekter kan delas upp i process- 

respektive produktkvalitet. 

 

2.11.1   Kvalitet i designprocessen 

Arvola (2012) har i en studie visat att verksamma interaktionsdesigners bedömer kvaliteten i 

designprocessen i tre nivåer (se tabell 2). För godkänt räcker det att ha arbetat enligt de gängse mål och 

användarcentrerade metoderna och att slutresultatet uppfyller kravspecifikationen. Det är ännu bättre om 

designen har en genomtänkt design rationale, det vill säga att arbetssättet uppvisar att designern fullt ut 

utforskat vad kunden vill ha och vad slutanvändaren behöver; att designern har utforskat alternativ både i 

bredd och djup, motiverat sina omdömen och beslut samt balanserat de olika aktörernas perspektiv. Bäst 

är det om en designerns process inspirerar andras kreativitet; att den får intressenter att ta med sig något 

från en designsession och skapa något i egen regi; att designprocessen blir en ögonöppnare och ger 

möjlighet till reflektion för de inblandade i processen och får dem att se situationen annorlunda. 

 

Tabell 2. De tre bedömningsnivåerna av designprocessen inom interaktionsdesign enligt Arvola (2012).  
 

En godkänd designprocess: 

- Designern har arbetat enligt de gängse mål och användarcentrerade metoderna.  

- Slutresultatet uppfyller kravspecifikationen. 
 

En bättre designprocess: 

- Designern har utforskat alternativ både i bredd och djup, motiverat sina omdömen och beslut samt 

balanserat de olika aktörernas perspektiv.  

- Designern har fullt ut utforskat vad kunden vill ha och vad slutanvändaren behöver. 
 

En designprocess i bästa fall: 

- Designerns process inspirerar andras kreativitet; den får intressenter att ta med sig något från en 

designsession och skapa något i egen regi.  

- Designprocessen blir en ögonöppnare och ger möjlighet till reflektion för de inblandade i 

processen och får dem att se situationen annorlunda. 

 

 

2.11.2   Kvalitet hos designprodukten 

Arvola (2010) delar in interaktionsdesigners uppfattningar om produktkvalitet i fyra kategorier (se tabell 

3). Den första kategorin handlar om förmågan att hantera de begränsningar som finns i designsituationen. 

Begränsningar handlar om vad som inte kan göras när det gäller den tekniska och organisatoriska 

strukturen. Det inbegriper också politiska och etiska frågor. Den andra kategorin handlar om syftet med 
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den designade produkten eller tjänsten och utifrån vems (eller vilkas) perspektiv den har skapats. Vilka 

värden som har prioriterats och vilka, om några, har fått stå tillbaka. Den tredje kategorin handlar om 

funktioner och innehåll hos den designade produkten eller tjänsten. Hur tydligt och effektivt dess innehåll 

förmedlas och hur användbar den är. Den fjärde handlar om estetiska egenskaper hos produkten eller 

tjänsten, som hur trendig och cool den är; aspekter som också påverkar användarnas upplevelse av den. I 

Arvolas studie har interaktionsdesigners intervjuats om kvalitet i generella termer. Studien är alltså inte 

projektspecifik. Det är möjligt, menar Arvola, att interaktionsdesigners i verkligheten resonerar 

annorlunda mot hur de säger sig resonera, men detta är något som framtida forskning får visa. Vidare 

påtalar Arvola att interaktionsdesigners syn på kvalitet vore intressant att jämföra med hur 

industridesigners, grafiska designers och konstnärer inom interaktiv konst resonerar om kvalitet. 

 

Tabell 3. De faktorer som kvalitet hos en interaktionsdesignprodukt beror av enligt Arvola (2010).  
 

Hantering av begränsningar: 

- Vad som kan och inte kan göras när det gäller den tekniska och organisatoriska strukturen 

- Hur produkten förhåller sig till politiska och etiska frågor 
 

Syfte: 

- Vad syftet med den designade produkten är 

- Utifrån vems (eller vilkas) perspektiv den har skapats 

- Vilka värden som har prioriterats och vilka som har fått stå tillbaka 
 

Funktion och innehåll: 

- Hur tydligt och effektivt dess innehåll förmedlas till användarna 

- Hur användbar den är 
 

Estetik 

- Hur trendig och cool produkten är 
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3. Metod 

En kvalitativ metod med fenomenografisk forskningsinriktning har använts i denna studie. 

Fenomenografin är en forskningsinriktning inom vilken frågor som rör lärande och förståelse studeras 

(Marton & Booth, 2000). Inom fenomenografi avser man identifiera alla de olika sätt varpå ett visst 

fenomen uppfattas eller erfars. I detta fall är fenomenet god kvalitet inom interaktiv konst. Målet är att i 

distinkt skilda kategorier få fram den variation som föreligger beträffande olika sätt att uppfatta detta 

fenomen. Dessa kategorier utgör tillsammans vad som kallas ett fenomens utfallsrum (Marton & Booth, 

2000). Uppfattningar kan vara av första eller andra ordningens perspektiv. Den första ordningens 

perspektiv har föresatsen att beskriva hur någonting egentligen är. Den andra ordningens perspektiv har 

föresatsen att beskriva hur människan uppfattar och erfar ett visst fenomen. Inom fenomenografi utgår 

man från den andra ordningens perspektiv (Marton & Booth, 2000). Syftet med att göra en strukturerad 

beskrivning enligt denna metod är att resultatet sedan ska kunna användas vid framtida undervisning 

inom området (Giorgi, 1999). 

Insamling av data görs inom fenomenografi genom intervjuer (Marton & Booth, 2000). Att göra en 

fenomenografisk studie kräver en viss förförståelse för fenomenet som studeras samt en öppenhet för det 

som framkommer i intervjuerna, eller med Marton och Booths (2000) egna ord: "Forskaren har ett ansvar 

för att betrakta fenomenet, att urskilja dess struktur mot bakgrund av vilka situationer det kan upplevas i, 

att särskilja dess framträdande drag, att se på det med andras ögon, och fortfarande vara öppen för en 

vidare utveckling". Denna kunskap och detta förhållningssätt kan enligt Marton och Booth (2000) erhållas 

bland annat genom att studera hur fenomenet framträder i litteraturen. Litteraturstudier inom området 

gjordes därför av författaren i det inledande skedet av uppsatsarbetet. 

Alumner från utbildningar i interaktionsdesign och interaktiv mediedesign i Sverige och Finland hade 

tidigare intervjuats inom ramen för det östersjöprojekt som denna studie utgjorde en del av och tanken var 

även att intervjua alumner från ett motsvarande program i Estland. Dock visade det sig efter sökning på 

internet och mejlkorrespondens med sedan tidigare etablerade kontakter att en motsvarande utbildning i 

Estland saknades. Det närmaste som fanns var Interactive Multimedia, ett masterprogram vid Estonian 

Academy of Arts i Tallinn inriktat mot konst i en elektronisk och digital mediekontext. Kontakt per mail 

togs inledningsvis med den ansvarige för masterprogrammet, som ombads att skicka alumners 

kontaktuppgifter så att förfrågan om deltagande i studien kunde skickas ut direkt till dessa. En sådan 

förfrågan skickades ut i februari 2009 till 12 alumner. 

Parallellt med detta utformades en intervjuguide (se bilaga). Det beslutades att intervjuerna skulle vara 

semistrukturerade till sin karaktär och frågorna utformades efter det. De byggde till viss del på att 
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deltagaren tog med sig (dokumentation från) ett eget interaktivt verk att diskutera och tala utifrån. I övrigt 

var intervjumallen utformad på ett sådant sätt att frågorna fokuserade på konstnärernas bakgrund, 

genomförda och framtida interaktiva verk samt synen på den kreativa processen och vad som utmärkte ett 

interaktivt verk av god kvalitet. Av den förfrågan som gått ut till 12 alumner svarade 10 att de hade 

möjlighet att delta i studien. Efter mejlkorrespondens med den ansvarige för masterprogrammet utlovades 

en lokal vid Estonian Academy of Arts där intervjuerna skulle vara möjliga att genomföra. Det beslutats 

att intervjuerna skulle genomföras 15-26 mars 2009 och i samband med det skickades ett nytt mail ut där 

de 10 alumnerna ombads föreslå tider för intervjun. Tre personer besvarade inte detta mail, två drog 

tillbaka sitt intresse och vid tiden för avresan stod det klart att endast fem av de tillfrågade hade möjlighet 

att delta i en intervju. Förhoppning fanns att väl på plats söka reda på fler alumner och genom detta 

sökande tillkom två ytterligare alumner. Därtill intervjuades även två av masterprogrammets lärare som 

även de var verksamma som konstnärer inom interaktiv konst.  

Intervjuer gjordes med nio personer knutna till mastersprogrammet Interactive Multimedia vid 

Estonian Academy of Arts i Tallinn. Intervjuerna genomfördes under tio dagar i mars 2009 och sex utav 

intervjuerna genomfördes i ett isolerat rum på Estonian Art Academy, medan tre, på de intervjuades 

initiativ, genomfördes i kafémiljö. Intervjuerna var i genomsnitt en och en halv timme långa och spelades 

in med en mp3-spelare. En genomlyssning av intervjuerna gjordes och det beslutades att en av 

intervjuerna med alumnerna skulle raderas då kunskaperna i engelska hos den intervjuade visade sig 

alltför bristfälliga. Det material som användes var alltså intervjuer med åtta personer varav fyra kvinnor 

och fyra män. Allt inspelat material från dessa intervjuer transkriberades enligt Linell nivå 3 (Linell, 

1994), en transkriptionsnivå där fokus ligger mer på innehåll än form. Det bör påpekas att transkriberande 

inte är någon objektiv uppgift utan att detta arbete påverkas av den person som utför det. Att dennes mål, 

teorier om de intervjuade, uppmärksamhet för uppgiften samt språkliga och ämnesmässiga kunskaper 

avspeglar sig i beslut som påverkar resultatet är något som konstatrats av Bucholtz (1999). 

Transkriberandet utfördes av författaren till denna uppsats samt av en ytterligare magisterstudent i 

kognitionsvetenskap. Att transkriberandet utfördes av ytterligare en person som inte närvarat vid 

intervjutillfället ansågs ofrånkomligt då detta arbete tog så mycket tid i anspråk att det ansågs övermäktigt 

att överlåta till enbart en person. De delar av inspelningarna som ansågs ohörbara överläts att 

transkriberas av författaren till denna uppsats.  
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Tabell 4. Exempel på hur yttranden från transkriptionerna i denna studie bearbetades enligt den metod 

som kallas kvalitativ innehållsanalys och som Graneheim och Lundman (2004) tagit fram. 
 

Intervju. 

Rad 
Meningsenhet 

Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

 
5.663 

“… what I try to do is make 
the technology transparent 
with my art work, like it’s 

not… about the geekyness of 
it… I want some sort of 
human element in my art 
work to be present you 

know, that the people are 
experiencing. And, so that 

it’s not too computery as far 
as what they are getting at 

the end.” 

 
Inte vara utformat 

på ett sätt att 
teknologin som 
ligger bakom 
verket stjäl all 

uppmärksamhet 

 
Ha en väl 
avvägd 
balans 

mellan form 
och innehåll 

 
Gränssnitt 

 
Form 

 
6.63 

“… it’s basically in a way 
giving a creative impulse to 
the viewer or to the listener 
…I think it’s very important 
to inspire people or just by 
doing things you know, just 
by giving them a possibility 
to be creative themselves.” 

 
Uppmuntra 

deltagarna att 
vara kreativa 

 
Uppmuntra 
kreativitet 

 
Kreativitet 

 
Syfte 

 

3.1  Analys av datainsamlingen 

De transkriberade intervjuerna förseddes med varsitt nummer och lästes igenom ett flertal gånger för att 

få en känsla för helheten. Metoden som användes för analys var kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). En fördel med denna metod är att de slutsatser som framkommer blir spårbara hela 

vägen tillbaka till de yttranden i intervjun som de baseras på.  

Textdelarna om deltagarnas upplevelse eller erfarenhet av kvalitet hos interaktiva verk extraherades 

från transkriptionerna och placerades i en tabell där det också markerades från vilken intervju och vilken 

rad i transkriptionen yttrandet hämtades. Dessa extraherade yttranden placerades under rubriken 

meningsenheter. Meningsenhet innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) en sammansättning av ord 

eller påståenden som alla relaterar till samma centrala betydelse. Det totala antalet meningsenheter från de 

åtta intervjuerna uppgick till 110 och det var dessa som tillsammans utgjorde studiens analysenhet. 

Genom en process som Graneheim och Lundman (2004) benämner kondensering, förkortades 

meningsenheterna på ett sätt att deras huvudinnehåll behölls. Då intervjuerna genomförts på engelska och 

rapporten skrevs på svenska innebar processen i detta fall även en översättning.  

Därefter abstraherades de kondenserade meningsenheterna till vad Graneheim och Lundman (2004) 

kallar koder, vilka utgör beskrivningar och tolkningar av yttrandena på en högre logisk nivå. Enligt 

Coffey och Atkinson (1996) utgör koder ”tools to think with” eftersom de gör det möjligt att betrakta och 

fundera över datan på nya och annorlunda sätt. Koder kan tillskrivas fenomen, som i detta fall kvalitet hos 
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interaktiva verk, men det kan även tillskrivas diskreta objekt och händelser beroende på vad fokus för 

studien är (Graneheim & Lundman, 2004). Oavsett vilket påpekas att de bör förstås eller betraktas i 

relation till sin kontext. I denna studie bestod kontexten i att tydliggöra skillnader och likheter i 

värderingspraktik bland kreatörer inom medieteknik i Östersjöregionen, vilket togs i beaktning då 

abstraktionen utfördes. 

I nästa steg kategoriserades koderna. Kategorier ska teoretiskt sett vara utformade så att inga relevanta 

data faller emellan två kategorier eller tillhör fler än en kategori, men, konstaterar Graneheim och 

Lundman (2004) i praktiken är det inte alltid möjligt då mänskliga erfarenheter tenderar att vara 

sammanflätade till sin natur. 

Rent praktiskt gick kategoriseringen till så att alla koder skrevs ned på lappar, som jämfördes och 

grupperades efter om de handlade om liknande saker eller inte. På så sätt skapades först underkategorier 

och därefter kategorier. Under processens gång fördes även en diskussion med uppsatshandledaren om 

vilka kategorier som var lämpliga. Även om beskrivningen här ger sken av att vara en linjär process så är 

det viktigt att komma ihåg att i analysprocessen innebär en fram-och-tillbaka-rörelse mellan helheten och 

textens olika delar vilket också betonas av Graneheim och Lundman (2004). 

 

3.1.2   Kritik av fenomenografi 

Den kritik som riktats mot fenomenografi som forskningsmetod handlar bland annat om att de yttranden 

som inhämtas representeras på ett mer abstrakt sätt än nödvändigt vilket gör att den specifika kontext som 

omger individernas yttranden går förlorad och att utrymmet för individuella variationer minskar 

(Amadeo, 1999). 

 

3.2  Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om hur väl data och analysprocessen tar upp det som är det avsatta fokuset i studien. 

Graneheim och Lundman (2004) har som utgångspunkt att en text alltid har många betydelser och att det 

alltid förekommer tolkning till viss grad när man närmar sig den. Det centrala, menar de, är att bedöma 

vilken som är den mest sannolika betydelsen utifrån ett visst perspektiv. Det är detta som avgör studiens 

trovärdighet. I kvalitativ forskning används koncepten tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet för att 

beskriva trovärdigheten hos en studie (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

3.2.1   Tillförlitlighet (Validity) 

Att välja deltagare med varierad erfarenhet ökar möjligheten att belysa forskningsfrågan från flera håll 

och ökar därmed studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Likaså ger en variation i ålder 

och kön hos de intervjuade en vidare bild av det fenomen som studeras. I denna studie saknades 
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förutsättningarna att göra ett urval. På grund av att det begränsade antalet konstnärer ansågs det 

nödvändigt att intervjua de som fanns att tillgå. Det ansågs tillförlitligt att basera studien på intervjuer 

med åtta individer. Ålder på de intervjuade tillfrågades aldrig, inte heller någon exakt siffra på hur länge 

de varit verksamma som konstnärer. Könsfördelningen var 50 % kvinnor och 50 % män. 

Att välja den mest lämpliga metoden för datainsamlande och mängden data är också viktigt för 

tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie ansågs en kvalitativ metod med 

fenomenografisk inriktning och semistrukturerade intervjuer som spelades in med mp3-spelare och 

därefter transkriberades vara det mest tillförlitliga sättet att samla in data. Transkriptionsnivå 3 (Linell, 

1994) ansågs tillräcklig för denna studie. 

En annan kritisk faktor för tillförlitligheten är valet av rätt meningsenhet (Graneheim & Lundman, 

2004).  Meningsenheter som är alltför breda, t.ex. flera paragrafer, blir svårhanterliga eftersom de 

sannolikt innehåller flera betydelser. Alltför smala eller avgränsade meningsenheter, till exempel ett 

enskilt ord, kan resultera i fragmentering, dvs. att data som hör ihop inte förs samman. I båda fallen finns 

risk att textens betydelse faller bort vid den efterföljande kondenserings- och abstraktionsprocessen. 

Tillförlitlighet handlar också om hur väl de kondenserade meningsenheterna, koderna och kategorierna 

täcker datan; att inga relevanta data systematiskt har exkluderats eller att irrelevant data har inkluderats 

(Graneheim & Lundman, 2004). Därtill hur likheterna och olikheterna inom och mellan kategorierna 

bedöms. Ett sätt att underlätta för läsaren att bedöma tillförlitligheten är att visa representativa citat från 

den transkriberade texten, samt illustrera hur dessa citat har bearbetats (se tabell 2). 

Ett sätt att stärka tillförlitligheten är också att föra en dialog med andra inom området, forskare och 

experter, om huruvida de instämmer i sättet som data har bearbetats och kategoriserats (Graneheim & 

Lundman, 2004). I denna studie har en regelbunden dialog förts med främst handledare, men även andra 

experter inom området då det ansätts nödvändigt. 

 

3.2.2   Pålitlighet (Reliability) 

Pålitlighet handlar om den risk som föreligger för inkonsekvens under insamlandet av data. På ett sätt är 

det viktigt att fråga om samma sak med alla de som intervjuas men å andra sidan så är intervjuandet en 

process som sker under en utveckling under vilken intervjuaren får nya insikter i fenomenet som studeras, 

vilket kan påverka uppföljningsfrågor och fokus (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie gjordes 

ett medvetet val att använda en semistrukturerad intervjuform då det ansågs viktigt att inom vissa ramar 

ställa kompletterande och mer initierade frågor i anslutning till de nya insikter som förutspåddes skulle 

tillfalla intervjuaren under processens gång.  

 

3.2.3   Överförbarhet  
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Trovärdighet handlar också om överförbarhet - i vilken utsträckning de funna resultaten kan överföras till 

andra omständigheter och grupper. För att underlätta läsarnas bedömning av studiens överförbarhet är det 

värdefullt att ge en klar och tydlig beskrivning av kultur och kontext, urval, deltagare, datainsamling och 

analysprocess (Graneheim & Lundman, 2004). En utförlig presentation av resultaten tillsammans med 

lämpliga citat stärker också möjligheten att bedöma överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Detta har tagit i beaktande och noggrant tillämpats i denna rapport. 

 

3.3  Etiska överväganden  

Materialet från intervjuerna har förvarats så att endast författaren, uppsatshandledaren och den 

magisterstudent med vars hjälp transkriberandet utfördes har haft tillgång till det. De utdrag ur 

transkriptioner samt de mail som inkluderas i denna uppsats har anonymiserats.  
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4. Resultat 

Resultatet av studien visar att god kvalitet inom interaktiv konst kan delas in i följande kategorier: 

Material, form, syfte och process. De tre förstnämnda utgör egenskaper hos produkten, det interaktiva 

verket, och kan således sägas vara produktkvaliteter. Den sistnämnda är inte knuten till produkten utan 

processen och kan således kallas processkvalitet. Resultatet från intervjuerna med konstnärerna 

presenteras här utifrån dessa fyra kategorier. Under varje kategori har även yttranden från intervjuerna 

tagits med för att illustrera och förtydliga värderingarna hos de intervjuade. Efter genomgången av 

produkt- respektive processkvalitet följer en tabell med en sammanställning av de intervjuades 

värderingar (se tabell 5 och 6).  

 

4.1  Produktkvalitet: Material  

I intervjuerna med konstnärerna framkommer att det material som ett verk skapas i ska utforska eller 

tangera gränserna för vad som är möjligt att göra med ny teknik. Så här säger exempelvis en av de 

intervjuade om kvaliteten i sitt verk: 

 

It just seemed like this is something that computer-mediated, you know, interactivity… could do, that 

wasn’t possible before... it just seemed like something that was new and interesting… so in a way the 

technology has let us in this direction, you know, ‘cause that possibility is now there. We can do a ton 

of gesture analysis. 

 

Genom att medietekniken gör det möjligt att exempelvis analysera rörelser på ett betydligt mer avancerat 

sätt idag än tidigare, ser den interaktiva konstnären ett tillfälle att i ett verk använda sig av och utforska 

den tekniken. 

I intervjuerna med konstnärerna framkom också att ett interaktivt verk ska vara skapat i ett material 

som innebär en kombination av gammal kultur och ny teknik. Så här uttrycker sig en av de intervjuade: 

 

As we have new environment, let’s put some old kind of cultural or mythological realities into that 

environment, let’s see what will happen! That was the kind of main point… and interestingly it’s 

possible to include and something will change, but something… some remain the same as it was 

before. 
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Att utforska och se vad som händer när något gammalt kulturellt koncept förs in i en ny miljö genom 

medieteknik blir ett syfte i sig och materialet som används är alltså inte enbart ny teknik utan en 

kombination av den och gamla "kulturella eller mytologiska verkligheter". 

 

4.2  Produktkvalitet: Form 

Formen hos ett interaktivt verk är den ingång som möter publiken och utifrån vilken den gör 

bedömningen hur den ska närma sig det. Ett annat ord för form är i detta fall gränssnitt. I studien 

framkommer att ett verkets gränssnitt ska ha en väl avvägd balans mellan form och innehåll. Så här 

uttrycker sig en av de intervjuade: 

 

What I try to do is make the technology transparent with my art work, like it’s not… about the 

geekyness of it… I want some sort of human element in my art work to be present you know, that the 

people are experiencing. And, so that it’s not too computery as far as what they are getting at the end. 

 

Tekniken ska vara osynlig/genomskinlig i ett interaktivt verk. Med det menas att publiken inte ska låta sig 

upptas av ytan, det tekniska, i alltför stor utsträckning utan att det är innehållet bakom, det mänskliga, 

som ska upplevas som det närvarande och alltså utgöra det som publiken konfronteras med.  

Vidare ska ett interaktivt verk kräva ett aktivt deltagande från publiken. Konstnärerna ska bara skapa 

strukturen, ramarna för verket, men det är publiken (eller deltagarna som i detta fall nog är en riktigare 

term) som genom sin interaktion realiserar eller förverkligar det. 

Ett interaktivt verk ska vara intressant och givande att utforska för publiken. Det ska också gå att 

utforska på många olika sätt, vilket en av de intervjuade beskrivit så här: 

 

A work of art that maybe’s structurally built in a way that you can… approach it from different angles 

… and you can if you understand this then it’s a very sort of multifaceted thing… you can go deeper 

into this and choose your own ways how to… what interest you, because everybody’s different. 

 

Vi är alla olika, konstaterar den intervjuade, och därför ska ett interaktivt verk gå att närma sig och ta till 

sig på olika sätt efter intresse och personliga preferenser. Alla ska ha något att hämta genom sin 

interaktion med verket, men inte nödvändigtvis samma sak. 

 

4.3  Produktkvalitet: Syfte 

Det framkom av de intervjuade att syftet med ett interaktivt verk är reflektion och att ge publiken en 

upplevelse.  
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4.3.1   Reflektion 

De intervjuade anser att interaktivt verk ska väcka frågor, utforska nya territorier och få igång diskussion 

inom ett område som är aktuellt. Motivet för konstnären att göra verket interaktivt är att därigenom nå 

bortom det traditionellt etablerade förhållandet mellan konstverket och publiken och därigenom få 

publiken mer aktiv. Syftet är också att ge ett nytt perspektiv vilket av en av de intervjuade förklarar så 

här: 

 

You are… in a way trying to make sense from the technology, that it gives some new ideas or new 

ways of understanding human relationship or human communication or whatever. You’re trying to 

visualize or to objectify situations which are not possible to make visible or objective with some other 

means. 

 

Verket beskrivs här som ett iscensättande av en situation som konstnären inte anser möjlig att 

åstadkomma, gestalta eller representera på ett annat än genom just ett interaktivt verk.  

Av de intervjuade framkommer också att ett verk ska vara öppet för tolkning. Vad publiken tänker och 

känner under och efter interaktionen med verket är inget som konstnären ska lägga sig i utan det är var 

och ens ensak. 

Samtidigt förekommer även hos de intervjuade uppfattningarna att ett interaktivt verk ska förmedla ett 

budskap, som till exempel en kritik mot interaktiviteten i sig eller att uppmärksamma ett visst fenomen 

utifrån konstnärens synvinkel. 

 

4.3.2   Upplevelse 

Den upplevelse som den interaktiva konstnären genom sitt verk vill ge publiken har flera kännetecken:  

 

Tillgänglighet 

Upplevelsen ska vara tillgänglig. Tillgängligheten innebär i detta fall att verket är enkelt och säkert att 

interagera med. Verket ska exempelvis inte kräva att publiken kopplar på sig en massa teknisk utrustning 

för att kunna interagera med det eller på andra sätt vara inkräktande och tekniskt komplicerat, utan 

interaktionen ska kunna påbörjas omedelbart och publiken ska förstå direkt hur den ska agera. 

Tillgänglighet innebär också i detta fall att verket ska inkludera alla människor inte enbart de som normalt 

söker sig till konstmuseer. Så här säger till exempel en av de intervjuade: 

 

For me, Art gallery as also theater space is very limited and at that sense boring. Because it’s not 

what’s really happening. It’s a space that has so many rules. And public space it’s much more open. 

And the feedback or the… yeah the feedback is in a way honest. And, doesn’t have so many filters. 
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Engagemang 

Ett interaktivt verk ska väcka och bibehålla ett engagemang hos publiken. Så här svarar exempelvis en av 

de intervjuade på vad som utmärker ett bra interaktivt verk: 

 

I think one that draws the audience into it. So that they want to interact with it. That it’s interesting 

for them, that it leads them to explore further. To get more involved in it, over an initial interaction. 

That they’re, you know, pulled into it so they explore and try to find out, you know, what it is, what’s 

going on like, or just to enjoy, you know, what’s happening when they do interact.  

 

Verket ska engagera publiken och få den att utforska eller bara njuta av interaktionen med det. 

 

Kreativitet 

Ett interaktivt verk ska uppmuntra kreativitet, vilket följande yttrande från en av de intervjuade visar: 

 

It’s basically in a way giving a creative impulse to the viewer or to the listener …I think it’s very 

important to inspire people or just by doing things you know, just by giving them a possibility to be 

creative themselves. 

 

Genom att i verket låta publiken vara kreativa vill konstnären inspirera dem till att själva vara mer 

kreativa i sitt liv. 

 

Lekfullhet 

Ett interaktivt verk ska inbjuda till lek. Det ska få publiken att vilja spela eller leka med det. 

 

Spänning 

Ett interaktivt verk ska överraska. Det ska vara ett oväntat inslag i människors vardag och vara utformat 

på ett sådant sätt att varje deltagare i publiken som interagerar med det ska få en personlig och unik 

upplevelse som inte kan förutses. 
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Tabell 5. De kvalitativa egenskaper som enligt de intervjuade utmärker produktkvalitet inom interaktiv 

konst.  
 

Material  

Ett interaktivt verk ska… 

- bygga på en kombination av gammal kultur och ny teknik  

- utforska eller tangera gränserna för vad som är möjligt att göra med ny teknik  

 

Form 
Ett interaktivt verk ska… 

- ha en väl avvägd balans mellan form och innehåll 

- kräva ett aktivt deltagande från publiken 

- vara spännande att utforska 

- gå att utforska på många olika sätt 

 

Syfte 

Reflektion 
Ett interaktivt verk ska… 

- utforska en aktuell frågeställning 

- ge ett nytt perspektiv 

- vara öppet för tolkning 

- förmedla ett budskap 

 

Upplevelse 

Tillgänglighet 

Ett interaktivt verk ska… 

 vara enkelt att interagera med 

 vara säkert att interagera med 

 vara tillgängligt för alla 

Engagemang 

Ett interaktivt verk ska… 

 väcka och bibehålla ett engagemang 

Kreativitet 

Ett interaktivt verk ska… 

 uppmuntra kreativitet 

Lekfullhet 

Ett interaktivt verk ska… 

 inbjuda till lek 

Spänning 

Ett interaktivt verk ska… 

 överraska 
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4.4  Processkvalitet  

Processen genom vilken konstnären skapar ett interaktivt verk ska enligt de intervjuade bygga på 

fortlöpande praktiska (design)beslut, dvs. konstnären bör regelbundet testa sina idéer i praktiska lösningar 

för att undvika att tanken flyr för långt bort från vad som är möjligt att realisera. Beträffande vilken 

kompetens skapandet av ett interaktivt verk kräver av konstnären uttrycker sig en av de intervjuade så 

här: 

 

I think new media artists and practitioners they need to know also basics. – So what are the basics, 

then?...– How software is working, how hardware is working, what kind of possibilities there are to 

build some conceptual artwork, which is kind of software-based, hardware-based, whatever ...what 

kind of peripheral hardware it’s possible to use, what is possible to do with different kind of stuff and 

… I think here are some standards, here are some kind of conventions or some platform programs 

which are used internationally, which is a very good kind of tone, or how to say, to use those 

programs, I think. 

 

För att skapa ett interaktivt krävs att konstnären har grundläggande kunskap om relevant mjuk- och 

hårdvara. Grundläggande kunskap innebär i detta fall att känna till hur mjukvara och hårdvara fungerar, 

vilka möjligheter som finns att skapa hårdvaru- och mjukvarubaserade konceptuella konstverk, vilken 

kringutrustning som är möjlig att använda och vad som är möjligt att göra med en viss utrustning. 

Standarder och konventioner finns i form av internationellt använda plattformsprogram och det 

rekommenderas att utgå från dessa. 

Ett interaktivt verk ska baseras på ett väl fungerande samarbete. Så här säger till exempel en av de 

intervjuade: 

 

Multimedia software already is kind of collaborative software. Multimedia is already kind of multi-

disciplinary. But you should be yourself kind of centre of collaboration. There are different identities 

what you yourself already have. But naturally collaboration, the point with collaboration is that it’s 

not possible to make everything yourself, you need to reach out for some external competence. 

 

Ett interaktivt verk är inte möjligt att skapa helt på egen hand, det kräver samarbete. Dock är det viktigt 

att som konstnär se till att man själv har den centrala platsen i sitt nätverk under den kreativa processen. 
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Tabell 6. De kvalitativa egenskaper som enligt de intervjuade utmärker processkvalitet inom interaktiv 

konst.  
 

Processkvalitet 

Ett interaktivt verk ska… 

- bygga på fortlöpande praktiska (design)beslut 

- kräva att konstnären har grundläggande kunskap om relevant mjuk- och hårdvara 

- baseras på ett väl fungerande samarbete 
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5. Diskussion 

De intervjuade konstnärernas syn på god kvalitet inom interaktiv konst kan, som framkommit i 

resultatdelen, delas in de kategorier som Heidegger menar utgör fyra sätten att vara ansvarig för ett verk 

nämligen material, form, syfte och kraft. 

God kvalitet i material innebär att det tangerar gränserna för vad som är möjligt att göra med ny teknik. 

Denna kvalitativa egenskap hos verket stöds av bland annat Manovich (1996) som menar att interaktiv 

konst då den är en underkategori till New Media Art ska vara baserad på den allra senaste teknologin.  

God kvalitet hos materialet kännetecknas också av att verket ska vara skapat i ett material som innebär 

en kombination av gammal kultur och ny teknik. Även denna aspekt finner stöd hos Manovich (2002) 

som menar att New Media Art är en blandprodukt av "older cultural conventions for data representation, 

access and manipulation", där den förra motsvaras av den visuella verkligheten och mänskliga 

erfarenheten (såsom bilder, berättelser och andra kulturuttryck) medan den senare utgörs av numerisk data 

(mediateknik).  

God kvalitet när det gäller form utmärks av att verket har en väl avvägd balans mellan form och 

innehåll. Det knyter an till interaktionsdesign och begreppet affordance så som det definieras av Norman 

(1988). Han menar att affordance är en princip som säger att en designer bör sträva efter att skapa objekt 

vars funktion uppfattas direkt utan att användaren behöver ta omvägen via en bruksanvisning. Ehn och 

Löwgren (Ehn 1995; Ehn & Löwgren 1997) har invändningar mot Normans definition och menar att 

formen inte bara handlar om ett objekts eller systems fysiska uttryck utan om relationen mellan objektet 

och användaren som uppstår vid användning. Att ett interaktivt verk ska ha en väl avvägd balans mellan 

form och innehåll kan också kopplas till Polaine (2010) som menar att den viktigaste egenskapen hos ett 

interaktivt verk är att det utmaningsmässigt inbjuder till den sorts lek som motsvaras av förväntningarna 

hos publiken.  

Att verket ska kräva ett aktivt deltagande är en egenskap som går tillbaka redan till den interaktiva 

konstens rötter i Collaborative och Participatory Art i början av 1900-talet (Kwastek, 2008). När datorn 

introducerades i den deltagande konsten var förhoppningen att publiken skulle våga bli än mer aktiv då de 

övergick till att ge input till ett system istället för till en människa. Publikens aktiva deltagande är 

grundläggande i interaktiva verk; den inte bara tillåts delta utan det krävs för att verket ska fullbordas 

(Huhtamo, 2004). 

Att verket ska vara spännande att utforska och gå att utforska på många olika sätt är något som bland 

annat knyter an till Polaine (2010) och hans syn på att play eller lek/spel utgör kärnan i all interaktivitet 

oavsett om det handlar om konst eller design. Målet är att ge publiken i uppgift att utforska något. I 
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litteraturen nämns inte explicit att ett verk ska gå att utforska på många olika sätt. Det kan vara så att detta 

är något som förutsätts. Däremot kan konstateras att det finns olika infallsvinklar till vad detta 

utforskande ska ge publiken. Vissa, här exemplifierat av Polaine (2010), menar att det är lek och 

underhållning som är det centrala. Andra, såsom Rokeby (1998; 2003) vill att publikens utforskande ska 

vara av mer filosofisk karaktär.  

God kvalitet utmärks av ett syfte som innebär att genom verket ge publiken tillfälle för reflektion. 

Redan i den interaktiva konstens begynnelse konstaterade Cornock och Edmonds (1973) att den viktigaste 

funktionen hos interaktiva verk var att initiera kreativa processer; att få deltagarna involverade i 

"problematiska tankeprocesser" och att "inom en öppen situation få deltagarna att relatera till sig själva, 

sin värld och sina attityder". I de formuleringar som används för att beskriva vilka verk som eftersöks på 

Ars Electronica påtalas verk som vidgar handlingsutrymmet och samtidigt har en sociopolitisk relevans. 

Handlingsutrymme är ett begrepp som används inom interaktionsdesign för att beskriva de förändrade 

handlingsmönster lanserandet av en produkt eller tjänst får för dess användare. Detta medför ett ansvar 

hos interaktionsdesigners då det förändrade handlingsmönstret kan få politiska och etiska följder vilket 

också påtalas av Nelson och Stolterman (2000) och Arvola (2003). Även om det förändrade 

handlingsmönstret föregås av reflektion hos användarna så är detta inte något som uttrycks i litteraturen. 

Det som påtalas är att det åligger interaktionsdesigners att reflektera etiskt över sin design. Att målet är 

reflektion även hos användarna är inget som uttrycks i litteraturen explicit. McMorran (2007) riktar kritik 

mot att den interaktiva konsten har tagit alltför starkt intryck av interaktionsdesign. Hon menar att detta 

har medfört att konstens signum att överlåta tolkningen av verket till publiken därmed har försvunnit och 

ersatts av utformanden där konstnären inom vissa ramar "guidar" publiken till en viss tolkning och ett 

visst förhållningssätt. Det finns dock interaktiva verk där det uttalade syftet är reflektion för publiken och 

här utgör Rokeby (1998; 2003) ett exempel med sina filosofiska utforskningar. 

God kvalitet hos ett interaktivt verk utmärks av att genom verket ge publiken en upplevelse som bland 

annat ska vara tillgänglig. Att tillgänglighet betonas kan kopplas till den interaktiva konstens historia. Vid 

tiden för den interaktiva konsten tillkomst, under 60- och 70-talet, fanns inte bara inom konsten utan i 

samhället i stort ett motstånd mot enkelriktade och hierarkiska relationer. Att få publiken att bli en aktiv i 

konstverken var ett sätt att fåkonsten att bli mer tillgänglig och demokratisk och kom därför att betraktas 

som något viktigt (Morse, 2003).  Ett hinder för denna önskade tillgänglighet har dock visat sig vara att 

interaktivitet inom konsten kan orsaka en obehaglig känsla av självmedvetenhet och blyghet hos 

publiken, vilket påstes delvis ha sin förklaring i en “inte röra”-kultur som härrör från konstgallerier och 

museer. (Stocker & Schopf, 2001).  

God kvalitet utmärks också enligt de intervjuade av att den ska ge publiken en upplevelse som är 

engagerande. Det ska även uppmuntra kreativitet, inbjuda till lek och innehålla ett spänningsmoment. 

Polaine (2010) menar att för att bibehålla publikens intresse och engagemang i ett interaktivt verk måste 
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interaktionen innehålla lagom öppna valmöjligheter, som å ena sidan inte får vara för förutsägbara men 

och andra sidan inte upplevas alltför slumpmässiga. Med andra ord handlar det om att hos publiken 

behålla en spänning för att få dem engagerade. Beträffande kreativitet hävdade Cornock & Edmonds 

(1973), som sagt, redan då den interaktiva konsten var ett nytt fenomen att dess viktigaste funktion var att 

initiera kreativa processer hos publiken. Att ett verk ska inbjuda till lek är något som Polaine (2010) och 

andra (Barry, 1996; Faure Walker, 2006) förespråkar men det finns också många som tar avstånd från 

lekfullhet som syfte hos interaktiva verk. (McMorrran, 2007; Weibel, 2000; Rieser, 2005; Lunenfeld, 2001) 

Processen bakom skapandet av ett interaktivt verk av god kvalitet utmärks av att konstnären har 

grundläggande kunskap om relevant mjuk- och hårdvara, att arbetet bygger på fortlöpande praktiska 

designbeslut redan från början samt att ett väl fungerande samarbete vid skapandet av verket föreligger. 

Beträffande relevant hård- och mjukvara påstås vidare av de intervjuade att det finns standarder och 

konventioner finns i form av internationellt använda plattformsprogram. Förekomsten av internationellt 

använda plattformsprogram nämns inte i litteraturen som finns inom området. Trifonova, Jaccheri och 

Bergaust (2008) visar snarare att i skapandet av interaktiva verk används en bred blandning av ny 

teknologi. I förteckningen som gjorts över vilken hård- och mjukvara som använts i de 298 vinnande 

bidragen vid Ars Electronica 1990-2009 framkommer att det råder en enorm bredd. Med andra ord kan 

den påstådda förekomsten av internationella standarder för interaktiva verk på goda grunder ifrågasättas.  

Att det som konstnär är viktigt att ha grundläggande kunskaper om det material i vilket man arbetar 

och det faktum att det inom interaktiv konst förekommer en så stor variationsrikedom när det gäller hård- 

och mjukvara föranleder en diskussion om de val som konstnären oundvikligen ställs inför. Ska 

konstnären kunna lite om all den teknik som förekommer inom interaktiv eller specialisera sig på vissa 

program, och vilka i så fall? Vad får det för konsekvenser för skapandet? I vilken utsträckning är teknisk 

kunskap det som avgör vad det är för typ av verk som skapas?  Det kan vara ett stort steg från att komma 

på att "Så vill jag ha det!" till att hitta en teknisk lösning som gör idén realiserbar och det är inte säkert att 

den kompetensen står att finna hos en och samma person. När det kommer till fortlöpande praktiska 

designbeslut innebär detta annorlunda uttryckt att som konstnär testa sina idéer i praktiska lösningar för 

att undvika att tanken flyr för långt bort från vad som är möjligt att realisera. Detta hör också ihop med att 

ha grundläggande kunskap (känna till begränsningar hos t.ex. en viss mjukvara) och ett väl fungerande 

samarbete (att när den egna kompetensen är begränsad, kommunicera med andra med andra om vad som 

är möjligt och inte möjligt att realisera). Edmonds och Candy (2010) som studerat hur den kreativa 

processen ter sig för ett antal interaktiva konstnärer hävdar att konstnärerna använder individuellt 

utvecklade metoder för att sätta sig in publikens perspektiv och utvärdera upplevelsen av verket utifrån 

deras synvinkel. Gemensamt för alla metoder är att det i kombinationerna av teori, praktik och 

utvärdering ingår just många iterationer och mycket interaktion med verkets olika delar. Höök, Sengers & 



 

 

36 

 

Andresson (2003) har också visat att användbarhetstestning som används inom interaktionsdesign kan 

hjälpa även interaktiva konstnärer att nå fram till publiken med sitt verk.  

Beträffande samarbetet framkommer i denna studie att god kvalitet kännetecknas eller utmärks av ett 

väl fungerande samarbete. Ett interaktivt verk är inte möjligt att skapa helt på egen hand, utan kräver 

samarbete, menar de intervjuade, och det betonas att konstnären bör inta den centrala positionen i 

nätverket under den kreativa processen.  

Trifonova, Jaccheri och Bergaust (2008) har gjort studier om processen (under vilket interaktivt verk 

skapas) utifrån ett annat perspektiv än konstnärernas nämligen systemutvecklarnas. I deras studie 

framkommer att för att systemutvecklare ska kunna utföra sitt arbete väl är det av största vikt för dem att i 

god tid komma överens med konstnärerna om en kravspecifikation En sådan ska innehålla en utförlig 

beskrivning av vad systemet ska kunna göra. Men detta beskrivs också som den största utmaningen för 

dem då kraven kan komma att förändras gång på gång under processens gång eftersom det konstateras att 

interaktiva konstnärer använder experimenterande som en arbetsmetod. Sammantaget ter sig därför ett väl 

fungerande samarbete under processen som en utmaning då konkurrerande intressen står mot varandra 

hos konstnären respektive systemutvecklaren i skapandet av ett interaktivt verk. 

 

5.1  God kvalitet inom interaktiv konst och interaktionsdesign 

Arvola (2012) har visat att interaktionsdesigner bedömer kvaliteten i designprocessen i tre nivåer (se 

tabell 2). Den grundläggande nivån är att slutresultatet uppfyller kravspecifikationen. Inom interaktiv 

konst har just avsaknaden av en kravspecifikation påtalats som ett problem av de systemutvecklare som 

medverkar i den kreativa processen (Trifonova, Jaccheri & Bergaust, 2008). Konstnärerna inom interaktiv 

konst anklagas för att ha en experimenterande arbetsmetod som gör det svårt att samarbeta. Ett väl 

fungerande samarbete är ändå något som anges som en kvalitetsaspekt i processen visar denna studie. 

Inom interaktionsdesign anses designprocessen vara av högre kvalitet om designern utforskar fullt ut 

vad kunden vill ha och vad slutanvändarna behöver. Inom interaktiv konst har det konstaterats att 

användbarhetsstudier kan användas för att förbättra de interaktiva delarna i verket (Höök, Sengers & 

Andresson, 2003). Det har även konstaterats att konstnärerna i processen utifrån publikens perspektiv 

använder metoder för att utvärdera verket och att denna process kännetecknas av många iterationer med 

verkets olika delar (Candy & Edmonds, 2010). I anslutning till det visar studien som här gjorts att 

konstnärerna beskriver att en kvalitetsaspekt hos processen är att regelbundet förankra teorin i en praktisk 

lösning. Att på så sätt metodiskt arbeta sig framåt beskriver en likhet i processen mellan 

interaktionsdesign och interaktiv konst då processen ses som ett praktiskt utforskningsarbete av olika 

alternativ.  
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Processen inom interaktionsdesign anses allra bäst om den är utformad på ett sätt att den inspirerar andras 

kreativitet. Inom interaktiv konst betraktas inte processen i sig som föremål för inspiration till andras 

kreativitet. Däremot framkommer i denna studie att en kvalitetaspekt hos verket i sig är förmågan att 

uppmuntra till kreativitet. 

Beträffande kvalitet i produkten eller tjänsten inom interaktionsdesign menar Arvola (2010) att 

interaktionsdesigners uppfattningar kan delas in i fyra kategorier (se tabell 3). Den första handlar om 

kvalitet när det kommer till att hantera de begränsningar som finns (när det gäller den tekniska och 

organisatoriska strukturen) i designsituationen. Förutsättningar av detta slag anses inom interaktiv konst 

knutna till processen och inte till produkten. Förutsättningar som där nämns är i studien konstnärernas 

kunskaper om hård- och mjukvara samt samarbetet med andra med bättre kompetens inom detta område 

än konstnärerna själva. Den andra kategorin handlar om syftet med den designade produkten eller tjänsten 

och utifrån vems (eller vilkas) perspektiv de skapats. Vad syftet med ett interaktivt verk är finns det olika 

uppfattningar om. Konstformen tar sin början i en vilja att inkludera publiken i verket och därigenom få 

konstverken att kliva ned från sin piedestal. Samtidigt som det finns en vilja att inkludera fler än den 

redan frälsta konstpubliken på muséer framförs också kritik mot att gå publiken alltför mycket tillmötes 

och därigenom tappa den fristående och autentiska röst som ett konstverk förväntas innehålla (McMorran, 

2007). Denna studie visar att det även hos de intervjuade konstnärerna finns en varierad syn på huruvida 

konsten ska framföra ett budskap eller var öppet för tolkning, om syftet är att få publiken att reflektera 

eller underhållas eller en kombination. 

Den tredje kategorin handlar om funktion och innehåll hos de designade produkterna eller tjänsterna. 

Hur tydligt och effektivt des innehåll förmedlas och hur användbar den är. Det motsvaras i denna studie 

av kategorin form, som beskrivs ingående här ovan. 

Den fjärde kategorin handlar om estetiska egenskaper hos produkten eller tjänsten. I den här studien 

framkommer att det interaktiva verket ska ge publiken en upplevelse som förutom att den ska vara 

tillgänglig och engagerande även utmärks av kreativitet, lekfullhet och spänning. Vilka av dessa attribut 

som är knutna till funktion och innehåll och vilka som är rent estetiska egenskaper är svårt att säga.   

 

5.2  Avslutande diskussion 

I denna studie har konstnärer inom interaktiv konst uttryckt sina uppfattningar om vad som utmärker 

kvalitet hos interaktiva verk. Studien är delvis baserad på beskrivningar av verk som konstnärerna själva 

har skapat, men grundar sig även i resonemang om kvalitet inom interaktiv konst i mer generella termer. 

Det är möjligt att konstnärernas uppfattning vid en studie av hur de i praktiken värderar kvalitet skulle få 

ett annat resultat. En sådan studie återstår att utföras.  
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Studien visar att det förekommer vissa likheter mellan interaktiv konst och interaktionsdesign. För en 

interaktionsdesigner är kravet för en godkänd designprocess enligt Arvola (2012) att slutresultatet 

uppfyller kravspecifikationen. Inom interaktiv konst har avsaknaden av just en kravspecifikation påtalats 

som ett problem av systemutvecklare som medverkar i den kreativa processen (Trifonova, Jaccheri & 

Bergaust, 2008). Denna studie visar också att det finns en insikt hos konstnärerna att för att uppnå god 

kvalitet inom interaktiv konst krävs att kreativa idéer regelbundet förankras i praktiskt realiserbara 

lösningar under processens gång.  

Beträffande produktkvalitet finns också likheter mellan interaktionsdesign och interaktiv konst. Inom 

interaktionsdesign framhävs bland annat att kvalitetskriterium för produkten handlar om hur “tydligt och 

effektivt dess innehåll förmedlas till användarna” (Arvola, 2010). Inom interaktiv konst framkommer på 

motsvarande sätt att verket ska “ha en väl avvägd balans mellan form och innehåll”. Det handlar i båda 

fallen om att verket oavsett om det är en design- eller konstprodukt måste ha en utformning som svarar 

mot dess innehåll och förmedlar till användarna eller publiken det som designern eller konstnären avser 

att den ska förmedla. Syfte är ytterligare en kvalitetsaspekt som är gemensam för interaktionsdesign och 

interaktiv konst, men medan det generella syftet inom interaktionsdesign handlar om att skapa en produkt 

eller tjänst med utgångspunkt i en målbild som svarar mot ett behov hos en beställare är det svårare att 

hitta ett motsvarande generellt syfte inom interaktiv konst. Det har till följd att det är svårare att uttrycka 

produktkvalitet inom interaktiv konst i generella termer på det sätt som Arvola (2010) har gjort för 

interaktionsdesign.  

Resultatet från denna studie visar att genom att interaktiv konst utgör ett gränsland mellan design och 

konst förekommer olika uppfattningar om syftet. Är det underhållning, reflektion eller en kombination 

och i så fall av vilket slag? Detta talar för att det inte är önskvärt att ett enda verk uppfyller alla dessa 

kvalitetsaspekter som framkommer i studien. Snarare är det så att vid utformandet av ett verk bör 

konstnären fundera över vilka kvalitetsaspekter av dessa som är viktiga i det specifika fallet. Genom 

denna studie föreligger nu för första gången en utförlig genomgång och beskrivning av vilka kriterier som 

ligger till grund för bedömning av kvalitet inom interaktiv konst. Det banar väg för fler studier inom 

området genom vilka likheter och skillnader mellan länder kan undersökas liksom kunskap kan nås om i 

vilken mån konstnärernas teoretiserande om kvalitet stämmer överens med deras egen praktik. 
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Bilaga: Intervjuguiden  

Introduktion 

Information om studien: 

 

As you know I am writing my master thesis in Cognitive Science at Linköping University in Sweden.  My 

thesis is part of a project called "Appreciation Practices among Digital Creatives" that has received a 

grant from The Foundation for Baltic and East European Studies to study how interaction designers and 

digital media creatives in the Baltic region view what is good design and good art in relation to their own 

work. 

  

I am doing a study of the Interactive Multimedia MA at EAA in Tallinn to see how alumnis of this 

program reason about art, design and interactivity. I will record and transcribe the interviews I do and 

then I will analyze the data. Naturally your data will be treated anonymously and if you want I will let you 

look through the transcription I will make of this interview, so that you have the possibility to make 

changes in it before I publish my thesis.  

 

Do you have any questions before we start? 

Is it okay if I start recording now? 

 

Bakgrund 

Now, first of all, would you like to tell me a little about yourself?  

You are interested in art/design, tell me about it... 

Your Master program is called Interactive Multimedia, tell me about it 

What do you think about the Master program?   

What have you done after you finished the program? 

 

I will return to more questions about your studies later on but first I would like you to show me the 

project you've made. 

 

Verket 

Would you like to tell me a little about this production? 

How did you choose what material and/or technology to use? 
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Could you describe the different functions or parts included in the production? 

Is this production interactive? In what ways? 

What impressions do (you want) people (to) get when confronted with this production? 

What feelings do (you want) people (to) get when they interact with this production? 

What do you think about your production? 

Are there anything you are really satisfied with in the production? 

Less satisfied with? 

Anything you would have changed if you would do this production today? 

 

Processen bakom verket 

Could you describe the process you went through before ending up with this result? 

Did you use any material, like pen and paper or particular software during the process?  

In what ways? 

Did you think about the audience/users during the process? 

Did you have any moral or ethical considerations when making this production? 

What considerations have you made in relation to visitors, viewers and other stakeholders involved? 

Is there something else you would like to mention about this production? 

 

Interaktion 

Now I would like to move on and ask you about interactivity. 

The term interactive, what does it mean to you? 

Do you have any concrete examples of what your teachers would consider good or bad interactive 

productions?  

Would you agree with this view? Why? Why not? 

What are your influences (besides from your teachers) in your productions? 

 

Avslutning 

Well, I think we have covered everything I needed to ask you. Thank you very much, you have been most 

helpful. Is there anything you would like to ask me? 

 

 

 

 


