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Abstract

This paper focuses on people who use the computer as a creative work-tool and their view on 
their craft as visual artists. Through interviews, a glimpse into the lives of the users was made 
possible. As a compliment, two art forums have been analyzed.

The main reason users publish their images on internet forums is to get feedback from other 
users which may help them evolve as artists. Many do not consider themselves artists, 
possibly because the term is hard to define. Many of the users in the study have ambitions to 
earn money from their art in the future and they come from different backgrounds. The 
interest for creating images unifies them. The digital tools themselves attract the users and 
give them new possibilities, even though most have used traditional methods as well.
The drive to develop potentialities creates a positive atmosphere on the forums which give the 
users an unsurpassed opportunity to receive feedback from amateurs and professionals from 
around the world.
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Abstrakt

Denna uppsats handlar om de kreatörer som använder datorn i sitt bildskapande och hur de ser 
på sitt skapande. Inblicken i deras tankar sker via intervjuer som utförts på distans via 
internet. För att komplettera intervjuerna har två konstforum analyserats.

Den främsta orsaken till att användarna publicerar sina bilder på internetforum är att få kritik 
från andra användare så att de kan förbättra sitt skapande. Många har svårt att se på sig själva 
som konstnärer, kanske p.g.a. att konstbegreppet är svårt att definiera. Många har ambitioner 
om att i framtiden tjäna pengar på sitt skapande och de kommer från olika bakgrunder där 
intresset för just skapandet är deras enda gemensamma nämnare. De digitala verktygen är en 
lockelse i sig och ger användarna nya möjligheter i sitt skapande, även om de flesta har använt 
eller använder traditionella metoder också.
Viljan att utvecklas skapar en positiv stämning på forumen där nya användare och rutinerade 
proffs ger och tar kritik på lika villkor. Forumen ger användarna en oöverträffad möjlighet att 
få respons av amatörer och proffs från hela världen.
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Förord

Den nya typen av gallerier på näten, konstforum, fångade mitt intresse lite extra när jag 
funderade på ämnen till min C-uppsats.  Blandningen mellan något gammalt (konst) som 
möter något nytt (datorer/internet) och tillsammans skapar nya upplevelser och möjligheter 
har för mig varit extremt spännande. Min uppsats handlar såklart bara om en liten del av allt 
som finns kring detta ämne, men jag hoppas du finner studien om forumanvändarna och deras 
berättelser intressant.

Jag vill tacka de som ställde upp på mina intervjuer och självklart min handläggare Eva 
Skagerstam som trots ett försenat tidsschema hjälpt mig på alla tänkbara sätt.

Mattias Lidström
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1. Inledning

1.1. Vad är konst?

I denna uppsats kommer ordet konst återkomma en hel del. För att som läsare kunna sätta 
ordet i ett sammanhang krävs det en förståelse för hur begreppet definieras, och hur svårt det 
är (och alltid har varit) för människor att komma överens om hur denna definition ska lyda.

Platon använde inget begrepp för att samla de olika ”konstformerna” utan använde begreppen 
kalon(skönhet), poeisis(poesi) och mimesis(bildskapande)(Dissanayake, 1980). Aristoteles å 
sin sida använde orden tragedi och poesi. 

Som begrepp har ordet konst ändrat innebörd genom århundradena. Diskussioner om vad som 
egentligen är konst och vad som definierar den glider ofta över i filosofiska utläggningar utan 
konkreta skutsatser. Det faktum att världens länder befunnit sig i olika utvecklingsfaser har 
också bidragit till skillnader i hur konst definieras.

Under konsthistorien har ett antal teorier om vad konst är lagts fram. George Dickie lade 1976 
i sin bok What is Art? fram en populär teori som är väldigt utbredd idag. Den går ut på att 
konst är det som konstvärlden anser är konst. Konst kan alltså vara vad som helst, men 
definitionen säger också att objektet inte ska ha ett praktiskt syfte och vara skapat med syftet 
att vara konst och inget annat. En del verk kan sägas vara inlägg i debatten om vad konst kan 
vara. Genom att tänja på gränserna skapar konstnärer debatter och väcker tankar hos 
betraktaren.
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1.1.1 Nationalencyklopedins definition

Nationalencyklopedins definitions av konst är ganska lång, vilket stärker intrycket av att ordet 
är svårt att definiera. Den fullständiga definitionen lyder:

”Konst (eg. ´kunnande´, ´färdighet´), kulturyttring vars utförande kräver 
särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning 
och individuell anpassning till situation och avsikter. Ordet konst står i 
vidare mening för färdighet av något slag; i snävare mening betecknar det 
skilda slag av estetisk verksamhet, och när ordet brukas utan precisering 
avser det oftast enbart bildkonst, ev. tillsammans med arkitektur och 
konsthantverk.
Vid medeltidens slut kallades alla kvalificerade hantverk för konster – ju 
mer krävande desto större konst. Ett märkligt och rikt utformat arbete 
kallades ”konststycke” (ty. Kunststück, varav har bildats ry. Iskusstvo och 
po. Stuki för konst).  Först under 1700-talet blev konst det särskilda 
begreppet för uttrycksverksamheter som bildkonst, arkitektur, 
konsthantverk, musik, opera, teater, dans och litteratur. Med denna 
betydelse följde också förutsättningen att de verk som kallas konst har 
som förutsättning ett personligt nyskapande. Konst i den avgränsade 
meningen bildkonst är alltid ett bestämt fysiskt föremål, konstverket, i 
motsats till exempelvis ett teaterstycke eller ett musikverk, som ständigt 
kan återskapas. Men estetikens avgränsningar gäller också för konstobjekt. 
Det avgörande är inte konstverket som föremål, utan de egenskaper i ett 
konstverk som kan tänkas uttrycka en särskild avsikt hos konstnären eller 
som kan skapa en viss upplevelse hos betraktaren.”

1.2 Lite om tiden före nu

Att sammanfatta konsthistorien med alla dess skiftningar på ett rättvist sätt är naturligtvis 
omöjligt på detta begränsade utrymme. Istället kommer den senaste tidens skeenden redovisas 
kort.

Väldigt förenklat kan man säga att varje konstinriktning har haft sina ramar för hur en bild ska 
se ut, vilka tekniker som ska användas och vad som ska avbildas. Det har ofta förekommit 
motreaktioner till den aktuella tidens inriktning (ibland är det just denna motreaktion som 
”tagit över” efter den gamla inriktningen). Vissa anser att det varit en slags mognadsfas för 
konsten att gå igenom alla dessa stilar och uttryck. Andra går så långt att de påstår att konsten 
är död i det avseendet att den gått igenom alla faser, och att den nu är ”fri”, och allt är tillåtet.

I början av 1900-talet uppkom ett nytt sätt att tänka. Modernismen hade länge präglat konsten. 
Även om postmodernismen som uttryck användes först senare så kom förändringarna snabbt. 
Postmodernismen innebar ett nytt sätt att tänka, och förde med sig många nya konstnärer. 
Kameran, en uppfinning som förfinades hela tiden under 1900-talet, ersatte till stor del den 
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föreställande konsten. Denna gick från sina naturtrogna återspeglingar av människor och natur 
till mera abstrakta verk. I större och större grad började andra metoder inkorporeras i konsten. 
Fotografier, tyg, metall och allt annat man kunde tänka sig. Det var också under den här tiden 
det påstods att konsten var död. Det skedde på flera ställen. Bland annat var en del av 
kritikerkåren i USA kring 1980 övertygade om att konsten hade dött. De kom dock snart att 
ändra åsikt då de upptäckte de nyexpressionistiska målarna. Konsten var på rätt kurs igen, 
eller var den? Kritikern Arthur Danto ansåg att konstens parallella utveckling med andra 
kulturella och historiska företeelser inte längre fungerade. Han sade att ”nu är konsten död 
och allting tillåtet”. Med det menade han att vi nått konstens slutpunkt, en mycket 
omdiskuterad slutsats. Danto var inte nedstämd för det, han ansåg snarare att först nu kunde 
konsten befria sig från historien (Dissanayake, 1980).

Den konstnärliga och kreativa världen har givetvis också förändrats under den här tiden. Den 
stora konstnärliga inriktningen som dominerat sedan början av 1900-talet är 
postmodernismen. Postmodernismen är en samling av olika inriktningar inom konst, 
arkitektur, musik och litteratur som kommit till som en reaktion på modernismen  (post 
betyder ”efter” på latin). Några exempel på stilar som anses postmodernistiska är pop-konst 
och nyromantik. En del av postmodernismens idé är att ingen absolut sanning finns, utan allt 
är subjektivt.
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1.3 Syfte

Syftet med att analysera konstforum och genomföra intervjuer med några användare är att få 
en förståelse för vilka möjligheter detta nya medium innebär och att få en inblick i de nya
kreatörers syn på området. Deras syn på konst och deras eget skapande kan ge en förståelse 
för de drivkrafter som lockar dem att använda datorn.

Frågeställningen kan sammanfattas på följande sätt:
Hur ser de som använder de nya teknikerna (hårdvara och mjukvara i datormiljö), på sin egen 
verksamhet och varför väljer de att lägga ut sina bilder till allmän beskådan på internetforum? 

1.4 Dagens digitala verktyg

De flesta vet hur en pensel eller penna används. För att ge en förståelse för vad det innebär att 
arbeta med datorn kommer detta avsnitt kortfattat gå igenom några av de viktigaste verktyg 
man kan använda sig av idag när man använder datorn till att helt eller delvis skapa sina verk. 
Några av begreppen kan återkomma i respondenternas svar i undersökningen. Att känna till 
de viktigaste verktygen gör det lättare att förstå respondenternas svar i intervjuerna, samt hur 
arbete i datorn egentligen går till.

1.4.1 Hårdvara

1.4.1.1 Skanner
Ett av de absolut viktigaste verktygen, främst om man vill kombinera analoga metoder (som 
en blyertsskiss, t.ex.) med digitalt arbete, är en skanner. Enkelt beskrivet läser en skanner av 
informationen i en bild, likt en kopiator, och överför den till en digital fil. Detta innebär att 
man kan skanna sin skiss, föra in den i datorn och använda digitala verktyg för att manipulera 
den på olika sätt. En bra skanner kan med mycket goda resultat läsa in foton eller t.o.m. 
negativ. 

1.4.1.2 Ritplatta (Tablet)
En mus är bra till många saker i en datormiljö. För de flesta är det dock ett verktyg som inte 
lämpar sig speciellt bra till att rita och/eller arbeta med bilder. För att lösa detta problem har 
flera tillverkare tagit fram så kallade ritplattor. De består av en platta som kopplas till datorn, 
samt en penna. Pennans rörelser på plattan överförs till rörelser på skärmen. Tekniken medför 
att användaren kan använda ett rörelseschema som i större utsträckning liknar den vid vanlig 
teckning. Skillnaden är att användaren måste titta på skärmen och inte på sin hand när en 
ritplatta används. Likheten med att teckna på fri hand är trots det mycket större än om en mus 
används. Plattorna kommer i olika storlekar och finns i många olika prisklasser, vilket talar 
till deras fördel.

1.4.1.3 Tryckkänsliga skärmar
En teknik som är på frammarsch är tryckkänsliga skärmar. Fördelen med dessa är att man kan 
använda en specialanpassad penna direkt på skärmen, vilket i princip är den bästa hybriden 



Kandidatuppsats MEK043 ”Med Världen som Kritiker”

11

mellan att rita digitalt och analogt. Precis som när man tecknar på papper tittar man hela tiden 
på handen/pennan och ser resultatet direkt på skärmen (där man ritar). En stor nackdel är att 
dessa skärmar fortfarande är mycket dyra. I skrivande stund kostar en skärm på 21” ca. 
35.000 kronor, vilket med största sannolikhet är för dyrt för att det ska få en vid spridning 
liknande den av ritplattor.

Det finns även bärbara datorer, så kallade Tablet PC:s, som har en skärm som fungerar på 
detta sätt. Fördelen med detta är att man som användare inte är låst vid att sitta vid en 
stationär dator när man jobbar. En nackdel är att bärbara datorer p.g.a. sin lilla storlek ofta är 
mindre kraftfulla än stationär datorer. Detta är framförallt ett problem om man jobbar med 
grafiktunga program, som 3D. En bärbar PC har också en relativt liten skärm vilket kan 
kännas begränsande vid kreativt arbete.

1.4.2 Mjukvara

En av de absolut viktigaste verktygen vid digitalt arbete är mjukvaran, som ska hjälpa 
användaren att få utlopp för sin kreativitet. På marknaden finns otaliga program avsedda 
enbart för teckning. Ett av de mest använda, Photoshop, är egentligen avsett huvudsakligen 
för redigering av foton. Det lämpar sig dock väldigt väl även för nästan all typ av illustration. 
Generellt kan man säga att programmen ofta används på olika sätt av olika användare och 
preferenser avgör vilket varje individ föredrar.

1.4.2.1 Pixelbaserade bildprogram
En av de viktigaste aspekterna att kunna när man jobbar med digital grafik är skillnaden 
mellan vektorgrafik och pixelgrafik. I en pixelbild är varje föremål uppbyggt av pixlar, eller 
bildpunkter. Om bilden förstoras för mycket kommer dessa pixlar bli synliga för ögat, då de 
aldrig kan öka i antal. Detta innebär att det är mycket viktigt att man vet vilken storlek bilden 
ska ha innan man skapar den, för möjligheterna att förstora den är begränsade. Bilder som 
innehåller ett stort antal färger, som t.ex. foton, måste i princip vara pixelbilder. Exempel på 
pixelbaserade program är Adobe Photoshop och Paint Shop Pro.

1.4.2.2 Vektorbaserade bildprogram
En vektorbaserad bild består inte av pixlar, utan av banor. Matematiska formler berättar för 
programmet hur linjer, fält m.m. är formade. Om bilden förstoras räknas linjerna om och 
kommer därför alltid visas på skärmen i samma upplösning som skärmen har. Vektorgrafik 
används väldigt mycket i bilder med ett mindre antal färger eller där färgerna är tydligt 
avgränsade ifrån varandra. Om en bild ska kunna användas i nästan vilken storlek som helst, 
som t.ex. en logotyp, användas nästan alltid ett vektorbaserat program vid skapandet, som 
t.ex. Adobe Illustrator eller Macromedia Flash.
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1.4.2.3 3D-program
En del som skapar med hjälp av datorn använder inte bara bildprogram (som är 2D-baserade) 
utan använder även 3D i sitt arbete. Ett 3D-program jobbar precis som namnet antyder i 3 
dimensioner, vilket innebär att man kan bygga upp objekt i datorn som kan roteras och 
textureras (en textur är en 2d-bild som klistras på en 3D-modell för att ge den ett visst 
utseende, t.ex. en tapet på en vägg eller trä på ett skrivbord). 3D-modeller kan även belysas 
med virtuella ljus. Detta är en anledning till att många som vill skapa bilder med 
fotorealistiskt utseende ofta väljer att använda 3D-program. Det går även att animera i dessa 
program, men detta är avsett för filmer eller spel och är inte relevant för att förstå denna 
uppsats. Några av de vanligaste 3D-programmen är 3D Studio Max och Maya. Dessa program 
är extremt dyra för en privatanvändare. Det finns även en mängd billigare, mindre avancerade 
program på marknaden. 
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1.5 Om relaterade forum på internet

Ett forum är en samlingplats där de som är medlemmar kan skriva inlägg eller svara på andras 
i s.k. forumtrådar (på engelska threads). Forum på internet kan vara inriktade på ett specifikt 
ämne eller bara agera som en samlingsplats där användarna kan diskutera vad de vill.

Olika forum har olika funktioner. Många forum har mer eller mindre utvecklade 
presentationssidor där användaren kan presentera sig, sina intressen m.m. Ibland blir gränsen 
mot ett s.k. community hårfin. Enkelt uttryckt kan man säga att ett community är mer inriktat 
på att användarna kommunicerar direkt med varandra istället för i forum där alla kan se det 
man skriver. Ett community är även mer inriktat på just personliga sidor där man presenterar 
sig med bilder och text.  
Möjligheten att skicka meddelanden privat finns även på de flesta forum, detta kallas PM 
(Private Message).

En del forum är uppdelade i olika kategorier, t.ex. kan ett filmforum ha en avdelning för 
diskussion av filmer och en för handel av filmer mellan användarna. Väldigt många forum 
som har en specifik inriktning, som film, har också avdelningar för ”allmänt” snack om vad 
som helst. Detta kallas ofta Off Topic. Syftet med att ha dessa diskussioner avskilda från de 
övriga är att de som bara vill diskutera om film ska kunna göra det utan att behöva läsa en 
massa forumtrådar om politik, hårfärg eller folks ålder.

När det gäller konstforum kan bilder oftast publiceras direkt i forumtrådarna. Detta gör att det 
är lätt även för den som bara läser tråden att följa med i diskussionen.  När användaren ändrat 
sin bild baserat på den feedback han/hon fått kan den nya bilden postas. På detta sätt kan alla 
se hur bilden utvecklats och ny feedback kan ges om nödvändigt.

Det händer såklart att en del blir medlemmar bara för att få bete sig illa. För att stävja detta så 
gott det går modereras forumen. Ett antal moderatorer (antalet beror på forumets storlek) 
spenderar tid med att gå igenom trådarna för att se om någon beter sig illa. Det kan gälla saker 
som rasism, ovårdat språk, hot m.m. Moderatorerna har makten att kunna varna, eller om 
överträdelsen är tillräckligt stor, stänga av användare från forumet.
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1.6 Ordlista

Precis som i alla andra ämnen finns det en hel del fackuttryck och termer som kan te sig 
främmande. Här är en liten ordlista på de ord som förekommer i texten eller respondenternas 
svar.

Photoshop – Pixelbaserad programvara till datorer avsedd främst för bearbetning och 
manipulering av foton. Används också ofta till att rita/teckna/måla

Painter – Pixelbaserat ritprogram

Illustrator – Vektorbaserat program avsett for illustrering. 

Flash – Vektorbaserat program för illustration, animering, interaktiva spel m.m. Många 
hemsidor är helt eller delvis skapade i Flash.

Lineart – Bild som endast består av de svarta kanterna, eller konturerna, av objekten. Skannas 
ofta in i datorn och färgläggs där.

Wacomplatta – Ett annat ord för ritplatta, eller tablet. Wacom är namnet på tillverkaren.

Portfolio – Samling av bilder i syfte att visa upp vad den som gjort dem kan. Visas ofta upp i 
samband med jobbansökningar inom kreativa branscher. 
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2. Studie

2.1 Forum

Huvudtanken vid analysen av forum var att främst analysera samma forum som de flesta 
svaren i intervjuerna kom från (grafisktforum.org). För att bredda analysen något valde jag att 
göra samma analys även på ett väldigt stort internationellt forum för att se om ett ännu större 
forum skiljde sig på några punkter mot det mindre, svenska, forumet.

För att kunna analysera forum på Internet och vad som särskiljer dem valdes några 
huvudpunkter ut. Genom att gå igenom dessa punkter i ordningsföljd skapas snabbt en 
förståelse för hur forumet är. De två forumen gås igenom med hjälp av dessa punkter.

Den första punkten är Struktur. Hur är forumet uppbyggt? Finns det olika underavdelningar? 
Hur mycket community-känsla finns det (har användarna någon egen presentationssida, kan 
de skicka meddelanden till varandra o.s.v.).

Den andra punkten är Hierarki. Finns det någon social struktur mellan användarna? Beter sig 
nya användare på ett annat sätt än de som varit på forumet länge? Finns det beteenden som 
accepteras först när man blivit etablerad?

Punkt tre, Atmosfär, är nära sammankopplad med punkt två. Hur är tonen mellan användarna? 
Uppmuntrar de varandra med konstruktiv kritik? Är de väldigt hårda i sina ordval? Hur är den 
allmänna stämningen på forumet? Atmosfären kan vara direkt kopplad till de övriga 
punkterna och beror nästan enbart på hur användarna beter sig mot varandra.
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2.2 Kvalitativ studie

2.2.1 Metod
Intervjuer valdes som metod för att få en inblick i forumanvändarnas tankar kring sitt eget 
skapande. Intervjuer valdes eftersom studien tidigt bestämdes skulle vara kvalitativ. Att göra
en kvantitativ studie hade gått, men i denna uppsats var syftet att få reda på varför, inte hur 
ofta eller hur många. En statistiskt underbyggd studie skulle alltså inte fungera. 5 
respondenter deltog i intrvjuerna.

Upplägget i min kontakt med respondenterna blev strukturerade intervjuer (alla respondenter 
fick alltså svara på samma frågor). Eftersom inga följdfrågor ställdes uppmuntrades 
respondenterna att svara så utförligt de kunde. 

Två svenska konstforum (grafisktforum.org och illu.nu) valdes ut där antalet aktiva användare 
verkade vara så högt att det skulle kunna gå att få svar från ett flertal respondenter. När detta 
var gjort registrerades en användare på forumen och ett inlägg publicerades där jag skrev vad 
jag hette, vad uppsatsen skulle handla om och premisserna för undersökningen. Tanken var att 
respondenterna skulle kopiera frågorna (som stod i inlägget) och svara på dem i ett PM. Syftet 
med detta var att undvika att användarnas svar kunde läsas av andra användare. 

Det intressanta för denna undersökning är användarna. Det enda kriteriet var att de skulle 
använda datorn i någon del av sitt skapande. I övrigt var ålder, kön o.s.v. av sekundär 
betydelse. Eftersom frågorna ställdes på ett forum avsett just för dem som skapar med datorn 
var inte det första kriteriet svårt att uppfylla. Eftersom det är en kvalitativ undersökning med 
relativt få deltagare går det hur som helst inte att dra några direkta slutsatser baserade på ålder 
eller kön. De uppgifterna kan endast vara intressanta för att se vilka som valde att svara på 
frågorna, samt för att enkelt kunna särskilja personerna genom att helt enkelt kalla dem ”man, 
24” och så vidare.

Respondenterna försäkrades i inlägget om att deras svar skulle förbli helt anonyma. Alla svar 
som kommit in fördes direkt till ett separat dokument där de inte kunde kopplas till deras 
användarnamn på forumet, än mindre deras riktiga namn. Samtliga uppgifter respondenterna 
lämnat i sina svar som skulle kunna ge en indikation på deras identitet, som t.ex. hemort eller 
namn på skola de gått, har utelämnats från såväl uppsatsen som appendix 1, där svaren står. 

När frågorna skulle utformas togs det framförallt i beaktning att inga frågor skulle möjliggöra 
ja/nej-svar utan snarare uppmuntra så utförliga svar som möjligt (det framfördes även i den 
inledande texten i de inlägg som skrevs på forumen). 
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3. Resultat

3.1 Forum

3.1.1 Struktur
Det svenska forumet (grafisktforum.org) har en väldigt bred inriktning. Här ryms 
fotografering, 3D, digital illustration, inredningsdesign och mycket mer. Varje inriktning har 
sin egen del i forumet, troligtvis för att det ska vara lätt att hitta bland de hundratals 
forumtrådarna. Forumet har ett väldigt enkelt utseende, och inget i designen avslöjar 
egentligen att det är inriktat på konstnärliga intressen. Färgerna skulle lika gärna kunna 
tillhöra ett sjukhus som ett konstforum. Användarna har en enkel presentationssida som bara 
kan nås av andra medlemmar. Funktion för privata meddelande finns som på de flesta andra 
forum.

Det utländska forumet (deviantart.com) är troligtvis ett av världens största för ”digital artists”. 
Här finns ännu fler kategorier än på det svenska forumet. Till exempel finns det separata 
avdelningar för alla de största programvarorna. Forumet känns väldigt välkomnande för nya 
besökare då användarnas profiler och portfolios kan ses utan att man är medlem. Det finns 
ingen känsla av att man ”tjuvkikar” när man bläddrar runt. Utseendemässigt är forumet likt 
det svenska, men färgvalet är sådant att det spontant känns mer passande för ändamålet. 

3.1.2 Hierarki
Det är väldigt svårt att hitta någon hierarki i det svenska forumet. De flesta användarna, 
oavsett hur länge de vistats på forumet, är bra på att både ge och ta kritik. Ofta kan en 
användare som fått kritik av en annan, senare själv ge mycket konstruktiv kritik på dennes 
verk. Inga tecken på användare som går i försvarsställning när de får kritik finns heller. En 
sak som eventuellt kan skapa något av en social struktur är det faktum att det syns vid varje 
användares inlägg hur många inlägg denne gjort totalt på forumet. På vissa (andra) forum 
innebär det att de med få inlägg bemöts otrevligt av dem som vistats längre på forumet. Så 
verkar dock inte vara fallet här, så det är inget problem.

På det utländska forumet är det, precis som på det svenska, alltid tydligt angivet i varje inlägg 
hur många totala inlägg medlemmen i fråga har gjort. Inte heller här verkar detta vara ett 
problem. Snarare är de ”äldre” medlemmarna väldigt hjälpsamma mot de nyare. Eftersom 
forumet har ett väldigt stort antal användare finns det en hel del proffs som huserar där. Deras 
feedback verkar uppskattas extra mycket av aspirerande formgivare och illustratörer, och det 
är kanske förståeligt. En svag hierarki kan således urskönjas; ju mer professionellt arbete man 
utfört ju mer status ger det. 

3.1.3 Atmosfär
Atmosfären på det svenska forumet är väldigt god. Det verkar vara högt i tak och användarna 
visar i allmänhet prov på självdistans och öppenhet, genom att berätta om vad de anser vara
sina egna svagheter och vad de behöver hjälp att förbättra. Eftersom alla är lika utsatta när de 
visar upp sina skapelser har de nog en förståelse för hur det kan kännas för andra som gör det, 
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speciellt när det är första gången för någon. Kritiken är som sagt genomgående konstruktiv 
och detta bidrar givetvis till den goda stämningen. Eftersom forumet är så pass stort undviks 
nog också problemet med en liten användarskara där alla känner varandra så väl att nya 
användare nästan känner sig som inkräktare.

Stämningen är även på det utländska forumet god och atmosfären öppen. Kritik ges och tas på 
lika villkor och de flesta ger väldigt utvecklad feedback som är lätt att ta till sig. Eftersom 
mycket kompetens finns på forumet finns det en hel del användare som vet vad som funkar 
genom erfarenhet och kan dela med sig av den. Detta gäller speciellt verk som ska användas 
kommersiellt. När det gäller rent konstnärliga verk tar kritiken en annan form och handlar mer 
om att hjälpa konstnären att få fram det uttryck hon/han vill ha än att nå en kommersiellt 
gångbar form.

Kritiken som framförs på de båda forumen är av slaget ”om du provar att göra så här, så kan 
du få detta resultat” snarare än ”den där delen av bilden behöver du förbättra”. Det är detta jag 
avser med konstruktiv kritik, användarna är inte bara hövliga i sina ordval utan ger verkligen i 
de flesta fall mycket specifika tips på hur andra kan göra för att förbättra sin bild.
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3.2 Intervjuer

”Konst för mig är något unikt, något som är skapat av en person. Helst något som det krävs 
åtminstone en gnutta teknik och talang bakom, men också tanke.”

Frågan om respondenterna ser sig som konstnärer delade på dem en aning. En ville kalla sig 
illustratör och inte konstnär. En ser sig som en lärling på väg att bli konstnär. En person (man, 
18) anser ” att man lika gärna kan räkna sig själv som konstnär när man endast har konst som 
hobby som när man är en världskänd målare.” 

Slutligen anser en respondent att ordet konstnär är missbrukat och ser inte på sig själv som en 
fullfjädrad konstnär, utan skapandet är ett ”fritidsintresse”.

Respondenternas bakgrund är mycket varierad. Föga förvånande är intresset för bild/skapande 
något som funnits med de allra flesta sedan tidigare, flera sedan de var små. En respondent 
nämner t.ex. att de andra barnen ville titta i hennes ritblock på lekis. En annan svarar att hon 
gått på barnbildskola under flera år som liten. Över hela respondentgruppen är det ingen som 
svarat att de fått sitt intresse för skapande i samband med datorns intåg. Snarare har det 
funnits där sen tidigare och grundats i annan typ av skapande. Respondenterna är i olika faser 
i livet; några går fortfarande på gymnasiet och planerar för framtiden. En person uttrycker en 
önskan om att kanske gå konsthögskola efter gymnasiet. 

Samtliga respondenter använde eller har använt traditionella metoder i någon utsträckning. 
Nästan alla respondenter använde emellanåt tekniker som blyerts, akryl eller målning med 
annan färgtyp. En person (kvinna, 19) svarade: ”på lektionerna i skolan så höll jag på med 
lera, akvarell m.m. Allt det som hör till.”

De exakta orsakerna till att respondenterna fick upp ögonen för användningen av dator i sitt 
skapande varierar. En person nämner en specifik person vars verk inspirerade henne att själv 
börja med digitalt skapande. Andra började med att lära sig ett nytt program och blev på så 
sätt intresserade. En person upptäckte ritplattan vilket fick denne att bli nyfiken på 
möjligheterna. Även Internet nämns som en avgörande faktor för en respondent. Detta gav 
honom en inblick i vad det går att skapa med hjälp av en dator.

De flesta av respondenterna tycker det är okej att ”låna” delar av andras verk. Flera tycker att 
det är viktigt att ha skaparens godkännande. En anser att det är okej så länge inte hennes bild 
ändras av den som inkorporerar den i sitt eget verk. Samtidigt verkar det vara viktigt att andra 
frågar om de vill använda respondentens bild i sitt verk. Man, 18, tyckte det var ”helt ok så 
länge personen bakom originalfotot/konstverket är medveten om det och har gett sitt 
godkännande”

Det finns många fördelar med att jobba med datorn enligt respondenterna. En sak som nämns 
av flera personer är möjligheten att snabbt ändra saker som blivit fel eller behöver justeras. 
”Tycker det är lättare att retuschera mina bilder i datorn. Att ändra de där små detaljerna som 
man ser efter man skissat.” (man, 22). Det blir lättare att experimentera på datorn, säger en 
respondent. En annan sak som lockar med datorn är att det är något nytt som ger nya 
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möjligheter. En respondent belyser faktumet att trots att en dator har många fördelar finns det 
saker som bara analoga tekniker möjliggör. Andra saker som nämns är möjligheten för 
tekniken att förändra vad skapande innebär. För en del är det möjligheten att kunna bearbeta 
en bild de målat eller ritat analogt som är det som lockar dem att använda datorn. 

I princip samtliga respondenter tjänar redan eller vill i framtiden tjäna pengar på satt sälja 
bilder. Det finns flera olika berättelser. En person har F-skattesedel och har alltså redan ett 
eget företag. En annan började som frilansare och jobbar nu som grafiker. En av 
respondenterna vill jobba professionellt men berättar ärligt att hon anser sig för lat. Istället gör 
hon små beställningsjobb åt vänner, grannar eller lärare som vill visa hennes bilder i 
undervisningssyfte. De två respondenter som aldrig tjänat pengar på sina bilder uttrycker båda 
en önskan om att göra det i framtiden. En säger att det skulle vara kul att kunna leva på något 
man tycker är roligt.

Frågan ”Vad är konst för dig?” genererade korta svar. En svarade ”något snyggt att hänga på 
väggen”. Andra var mer konkreta och nämnde saker som att det är något unikt som är skapat 
av en person. Något som ”det krävts åtminstone en gnutta teknik och talang bakom, men 
också tanke”. En respondent anser att konst främst är en rolig hobby och ett sätt att uttrycka 
sig och få ur sig saker.
Det längsta svaret löd i sin helhet ”Åh nej, den där jobbiga frågan igen. Konst för mig är nåt 
som någon skapar som kan reflektera denna och andra tidsålders händelser, politik, kultur, 
design, känslor m.m. på ett intellektuellt utmanande och estetiskt sätt. Det bästa är om man 
kan tolka det på olika sätt, och om det skapar någon reaktion, då har man lyckats.”

En person svarade kort och gott ”hahaha”.

Respondenterna inspireras av många olika saker. Flera nämner saker med en direkt koppling 
till det de själva gör, som till exempel andra illustratörers bilder eller annan grafisk design. 
Andra källor för inspiration som har kreativ koppling är exempelvis foto, konceptdesign, film 
och musik. En person (kvinna, 26) nämner även lite mer okonventionella saker, om man kan 
kalla det så, som t.ex. ”upplevelser, att resa, att vara ledig. att vara i naturen”.

När respondenterna ombads berätta om en typisk arbetsgång när de arbetar med en bild fick 
jag svar av varierande utförlighet. Nästan alla arbetar ofta med att göra en skiss på papper som 
sedan skannas in för vidare bearbetning i datorn. En respondent säger att hon aldrig blandar 
tekniker, utan gör bilden från början till slut i datorn. Ibland skannar hon ändå in en bild, men 
då är det för att ta bort smuts eller förbättra kontrasten.

Samtliga respondenter publicerar sina bilder på något internetforum. Alla gör det för att få 
kritik/feedback från likasinnade. Man får utbyta idéer och utvecklas. En respondent anser sig 
sig spendera för mycket tid på forumet och för lite tid med att jobba.
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4. Diskussion

4.1 Slutsatser

Det finns en rad intressanta aspekter i respondenternas svar. En sak som inte förvånade mig 
personligen var det faktum att nästan alla i undersökningen hade börjat sin kreativa bana med 
traditionella metoder. De flesta idag är så pass gamla att de varit med på tiden när traditionella 
metoder i princip var det enda som fanns. I många av de digitala verktygen syns detta. I 
nästan varje mjukvara används metaforer från den analoga världen, som penslar, färghinkar, 
saxar m.m. Frågan är vad som händer i framtiden när det kommer en ny generation som växt 
upp med kanske enbart digitala verktyg.

Respondenternas bakgrund är väldigt varierad. Även om en del har valt att studera konst eller 
bild redan i unga år så är det flera som alltid haft skapandet som en fritidssysselsättning. I 
slutänden verkar det inte göra så stor skillnad. Om kreativt skapande är ett intresse verkar det 
som att man hittar tid att utföra det även om man inte gör det i skolan eller på arbetet. Det är 
också det jag finner mest intressant med respondenternas bakgrunder. Även om man kommer 
från olika bakgrund förenar ofta de intressen man har en med andra likasinnade.

Hur som helst är kopplingen till traditionella metoder stor, och flera av respondenterna 
poängterar att det finns saker som de inte kan göra med en dator. Frågan är om det finns 
någon poäng med att en dator ska ersätta andra metoder? En bättre syn på saken är kanske att 
datorn kan möjliggöra ytterligare saker utöver andra metoder, istället för att ersätta dem. Hur 
bra ett datorprogram blir kan det aldrig simulera en pensel så bra att det blir bättre än en riktig 
pensel. Däremot kan det med all säkerhet göra saker som en pensel inte kan. Poängen med att 
försöka ersätta saker som redan är perfekta i att ”simulera sig själva” måste starkt ifrågasättas. 
Endast om det medför nya fördelar anser jag det vara försvarbart.

Inspirationen som respondenterna hittar återfinns i alla möjliga ting. Detta är inte speciellt 
förvånande, då människor fungerar olika och gillar olika saker. Ofta verkar man hitta 
inspiration i saker man tycker mycket om, även om de inte har någon direkt likhet med den 
metod man själv använder. Kreativitet finns i nästan allt människan skapar, och således kan 
inspiration hittas i nästan allt. En del blir som mest kreativa när de har mycket press på sig, en 
del tvärtom. Det svåraste är nog att komma på hur man själv är.

Jag tror att en av de största frågorna gällande digital konst är hur den traditionella 
konstvärlden ser på den. Traditionellt har ett konstverk varit unikt, och som innehavare har 
man varit säker på att man har det enda originalet. Digitala verk kan kopieras i hur många 
exemplar som helst, utan skillnad sinsemellan. Detta går tvärtemot hur den traditionella 
konstvärlden har fungerat.  Ett konstverk som finns i tusen, eller en miljon, exemplar kan nog 
aldrig bli lika värdefullt som ett enskilt exemplar av en Picasso-tavla. Ett digitalt bildverk 
behöver ej heller vara konstant på samma sätt som en verk i färg eller skulptur, utan kan 
kopieras i oändlighet precis som musik- och videofiler. 
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Stämningen på de konstforum som analyserades var mycket god. Det verkar i allmänhet råda 
en viss stämning av ödmjukhet på forumen. Kanske har detta en koppling till vad som anses 
vara bra skapande är högst individuellt. Många verkar vara fullt införstådda med att även om
de är väldigt bra på en sak så är någon annan bättre på en annan, vilket nog bidrar till att 
användarna håller en positiv ton gentemot varandra. Faktumet att många kommer från olika 
bakgrund påverkar inte stämningen alls, åtminstone inte negativt. Intresset för skapande är det 
som alla användare har gemensamt och diskussioner om politik och andra ”heta” ämnen hålls 
i separata avdelningar på forumen, fritt från de konstnärliga avdelningarna. 

Bilden som intervjuerna gav tillsammans med analysen av forumen har visat några intressanta 
saker. Många användare besöker forumen för att få kritik/feedback från andra för att förbättra 
sitt eget skapande. Användarna uppskattar i allmänhet den respons de får av andra användare 
och det gör att tonen hålls på en positiv och mogen nivå. Forumen är även ett ställe att få 
inspiration och knyta nya kontakter. Det finns definitivt en öppenhet för de flesta metoder och 
inget anses vara ”fel” så länge det fungerar. 

Att publicera sina bilder på internetforum verkar bara bli mer och mer populärt. Forumen har 
medfört en otrolig möjlighet; vem som helst kan få feedback på sitt arbete och inspireras av 
människor på alla nivåer och från hela världen. Detta hade aldrig varit möjligt utan datorns 
och framförallt internets intåg. Kompetensnivån som finns på forumen är extremt hög, och det 
beror säkert delvis på just möjligheten att nå så många med sina bilder. 
Konstvärlden online är inte elitistisk. Alla får vara med, och alla kan därmed utvecklas. Det är 
därför den blomstrar, och stämningen är så hög.

4.2 Fortsatta studier

Denna uppsats handlar främst om hur kreatörerna själva ser på sitt skapande. En naturlig 
fortsättning på detta skulle vara att i den traditionella konstvärlden undersöka synen på 
verken. Konstvärlden har ju under alla tider tänjt på gränserna för vad som kan kallas konst, 
och därför kan man tro att de skulle vara öppna för den digitala konstens intåg. Det finns en 
möjlighet att det inte riktigt är så enkelt. En studie kring detta skulle vara mycket intressant.

Vidare skulle det vara intressant att forska kring upphovsrätt och konst nu när mer och mer 
blir digitalt. Det går ju inte att med en digital bild ha ett original på samma sätt som en 
handmålad bild. Varje kopia av den digitala bilden är ju identisk med originalet. Hur ska en 
konstnär kunna skydda sitt material om det är digitalt? Musiker står ju redan inför denna 
problematik. En annan fråga är ju också om det överhuvudtaget är ett problem inom 
konstvärlden på samma sätt som inom musik- och filmbranschen.
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6. Appendix 

6.1 Frågorna med kommentarer

Kommentarer är endast skrivna där det ansetts nödvändigt.

1. Vad är din ålder?

2. Är du kvinna eller man?

Frågorna inleddes med enkla faktafrågor som enbart tjänar syftet att kunna ge intressant 
bakgrundsinformation. De har ingen statistisk funktion eftersom användarna själva väljer om 
de vill vara med. I teorin kan undersökningen bestå av bara tjejer eller bara killar utan att det 
på något sätt är negativt. Dessa är de enda frågorna som inte uppmuntrar utförliga svar. 

3. Berätta lite om din bakgrund (t.ex. utbildningar, arbete) och var ditt intresse för 
skapande kommer från.

Fråga 3 är med eftersom det kan vara intressant att se om det finns en koppling mellan en 
persons bakgrund och de åsikter de har om de andra områdena, t.ex. om de anser sig vara 
konstnärer. 

4. Använder du, eller har du tidigare använt, traditionella metoder som t.ex. pensel och 
duk när du skapar? Berätta!

Fråga 4 är också en bakgrundsfråga till stor del. Här ville jag specifikt veta om personen i 
fråga använt traditionella metoder tidigare. Syftet var att se om det var många av mina 
respondenter som gått direkt till att jobba i datorn, eller om de flesta kom från en mer 
traditionell bakgrund. 

5. Hur länge har du använt datorn som arbetsredskap för kreativa ändamål?

Syftet med fråga 5 är att få reda på om respondentens erfarenhet kan ha någon koppling till de 
andra svaren. Kan det till exempel vara så att en person som bara jobbat med datorn några år 
har större erfarenhet av analoga metoder än en som jobbat med datorn 10 år?
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6. Hur ser du på ”lån” av andras verk, t.ex. när ett fotografi någon annan tagit 
modifieras och används i det egna verket?

Fråga 6 skapades med syftet att belysa en ganska stor del av den digitala världen –
användandet av andras verk och frågan om upphovsrätt. I en värld där en färdig bakgrund, 
detalj eller färg inte ligger mer än ett ctrl+c bort, hur ser användarna själva på saken? 

7. Berätta om vad som inspirerar dig!

8. Vad lockar dig till att använda dator, och vilka möjligheter ger datoranvändandet dig 
som du inte skulle haft om du använde andra metoder?

Fråga 8 ställdes för att ta reda på om användarna fann några konkreta fördelar med att jobba i 
datorn. Är det ”bättre” än analoga metoder, eller bara annorlunda? Respondenterna har 
uppenbarligen valt att jobba åtminstone delvis digitalt, så någon fördel bör det ge dem.. 

9. Tjänar du, eller vill du i framtiden, tjäna pengar på att sälja bilder? Berätta.

På fråga 9 kommer jag så smått in på den kommersiella delen av skapandet. Att få reda på om 
användarna har eller planerar att sälja sina bilder är intressant eftersom det kopplar skapandet, 
som ofta anses vara kreativt och fritt, mot en måldriven process, likt ett projekt. 

10. Vad är konst för dig?

11. Anser du att dina bilder är konstverk? Varför/varför inte?

Definitionen av konst är som tidigare nämnt ganska komplicerad, och olika människor verkar 
vilja definiera det på olika sätt. Syftet med fråga 10 var att ta reda på vad respondenterna 
ansåg att konst innebar för dem. Frågan är kort och koncis men troligtvis svår att svara på. 
Fråga 11 är en följdfråga vars syfte är att ta reda på om det finns de som anser sina bilder vara 
konstverk trots att de inte ser sig själva som konstnärer, eller tvärtom. 

12. Ser du på dig själv som en konstnär? Varför/varför inte? Om inte, vad ser du din 
konstnärliga verksamhet som?

För att få respondenterna att fundera över hur de ställer sig till sin egen verksamhet frågade 
jag på frågorna 11 och 12 om de ansåg sina bilder vara konstverk samt om de ser sig själva 
som konstnärer. Efter att de fått motivera vad konst innebär för dem tvingas de här fundera på 
om de kriterierna passar in på dem själva. 
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13. Blandar du olika tekniker, som t.ex. foto, ritprogram, 3D eller liknande? Blandar du     
kanske ”analoga” metoder som färg på duk med digital efterbearbetning? Berätta på ett 
enkelt sätt om hur en typisk arbetsgång ser ut för dig när du jobbar med en bild.

För att få en förståelse för hur respondenterna arbetar med sina datorer bad jag dem på fråga 
13 att beskriva en typisk arbetsgång för dem. Detta ger värdefull insyn i hur de införlivar de 
kunskaper de har och kan troligtvis även visa en liten del av det spektrum av olika 
arbetsmetoder som finns.  

14. Publicerar du dina bilder på nätet (t.ex. på ett forum)? Om svaret är ja, varför? Om 
svaret är nej, varför inte?

Eftersom frågorna ställs på ett forum kan man tro att svaret på fråga 14 är givet. Faktum är 
dock att det finns många som inte själva publicerar sina bilder på nätet utan enbart läser 
andras inlägg och tittar på deras bilder. Min förhoppning var att även någon av dessa skulle 
välja att svara på mina frågor.
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6.2 Intervjusvar

Alla uppgifter som skulle kunna avslöja respondentens identitet, som t.ex. namn på skolor, har 
tagits bort. Svaren på fråga 1 och 2 har tagits bort då de var ålder respektive om respondenten 
är man eller kvinna. Detta framgår ändå eftersom respondenterna kallas exempelvis ”man, 
18”.

En respondent svarade ej på de sista 3 frågorna.

3. Berätta lite om din bakgrund (t.ex. utbildningar, arbete) och var ditt intresse för 
skapande kommer från. 

man, 22
Har alltid tyckt om att teckna. Ritade mest hockeymålvakter när jag var mindre för jag 
fascinerades av deras målvaktsmasker. Utbildad webbdesigner efter gymnasiet.

Kvinna, 19
Jag tog ett sabbatsår efter första året i gymnasiet och går i trean nu, så jag skulle egentligen ha 
tagit studenten i våras. På sabbatsåret åkte jag till [stad] och jobbade på olika 
telemarketingföretag. Nu går jag en samhällsestetisk linje på ett [skola] i [stad] och trivs 
ganska bra med tillvaron. Jag har haft skapandet i blodet sen jag var liten, i lekis t.ex. så ville 
alla barnen titta i mitt ritblock, och jag har själv utvecklat min förmåga att skapa sen dess. Vet 
inte riktigt var det kommer ifrån, den enda i min släkt som målar är min kusin som håller på 
med olja. Det är bara kul helt enkelt.

Man, 18
Går estetisk linje, inriktning bild på gymnasiet just nu. Efter det hoppas jag på någon 
konstskola. Mitt intresse för konst började för ett bra tag sen, då med serier. Det utvecklades 
sedan, och nu är målning ett av mina stora intressen.

Man, 18(2)
Går just nu IT-Gymnasiet med inriktning Virtuell Design. Utöver det så är mitt intresse för 
skapande något som växt successivt på "fritiden".

Kvinna, 26 
Här kommer allt som är relaterat till mitt bildskapande: jag gick [barnskola] på helgerna när 
jag var 1-12 år gammal. sen hade jag en 
superbra bildlärare i högstadiet, det var det enda ämne som jag verkligen 
kände mig bra på. jag pluggade som en idiot för att komma in på estetisk 
linje konst och form, och med mitt 3.7 i snitt kom jag in som reserv. i 
mitten av gymnasiet åkte jag till [land] och gick ett år på [skola], där 
hade jag bild 1.5 timmar per dag. Efter gymnasiet gick jag på [skola] ett år, sen [skola] och 
efter att ha 
sökt till konstfack 3 gånger, [skola] en gång och [designhögskola] 
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två gånger kom jag till slut in på konstfack och [designhögskola]. 
Nu går jag tredje året på grafisk design och illustration på konstfack.

4. Använder du någonsin, eller har du tidigare använt, enbart traditionella metoder som 
t.ex. pensel och duk när du skapar(alltså inget arbete i dator)? Berätta!

man, 22
Om jag inte ritar på datorn så brukar jag rita med blyerts och papper. Men ingen pensel och 
duk.

Kvinna, 19
Förstår inte riktigt frågan, om du menar att jag målade traditionellt innan jag upptäckte 
wacomplattan så, ja. På lektionerna i skolan så höll jag på med lera, akvarell m.m. Allt det 
som hör till. Numera har jag tröttnat lite på digitalt målande och tar gärna till akrylfärgerna 
och skissboken när det känns bättre. 

Man, 18
4. Jag använder alltid traditionella metoder, såsom blyerts och tusch, innan jag skannar in 
bilderna för eventuell färgläggning el. dyl.

Man, 18(2)
Senaste tiden har det mest blivit digitalt. Men jag ska försöka övergå mer till traditionella 
medier, t ex oljemålning.

Kvinna, 26
Ja. Jag har haft perioder när jag enbart tecknat blyerts, sen en period 
under gymnasiet när jag satt uppe på nätterna och målade akryl jämt.

5. Hur länge har du använt datorn som arbetsredskap för kreativa ändamål, och hur 
kom det sig att du började med det?

man, 22
Sen 2003 då jag lärde mig Adobe Illustrator. Tyckte det var ett roligt program och jag såg 
snabbt att jag hade talang för det.

Kvinna, 19
Jag fick upp intresset för det någon gång våren 2003 när jag upptäckte Linda Bergkvists bilder 
(www.furiae.com). Då blev jag nyfiken på en wacomplatta och bestämde mig för att köpa en, 
och det var väl där det började. Numera har jag inte så mycket tid att sitta och måla med den, 
det är plugget som tar upp större delen av tillvaron.

Man, 18
5. Ett år kanske, då jag skaffade en ny dator + skanner.

http://www.furiae.com
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Man, 18(2)
När jag fick tillgång till internet vid en ung ålder och upptäckte att man kan göra mycket 
konstnärligt med datorns hjälp så började jag hålla på med det. Det satte dock inte fart 
ordentligt förrän jag fick tag på en ritplatta för ca 2 år sedan.

Kvinna, 26
Vi fick dator tidigt i min familj, mac. det första ritprogrammet jag 
använde var superpaint tror jag att det hette. det var väldigt pixlat. det 
var jättekul, svartvitt. sen fick vi färgdator när jag var 10 och då 
skaffade pappa ett program från usa som hette kidpix som hade ljudeffekter 
och en massa roliga effekter. min bror visade mig photoshop när jag var 12 
och det var en häftig upplevelse, han drog ut näsan på ett foto och vi 
kunde aldrig sluta skratta åt det. jag började inte använda photoshop själv 
förän när jag var 14. Men jag började inte använda det seriöst förän jag 
gick på [skola]. 

6. Hur ser du på ”lån” av andras verk, t.ex. när ett fotografi någon annan tagit 
modifieras och används i det egna verket?

man, 22
Svår fråga. Bara man inte snor rakt av så tycker jag det är hyfsat ok. Eller om man gör något 
likvärdigt så det liknar originalet så pass mkt.

Kvinna, 19
Om någon annan lånar mitt foto med mitt tillstånd, och använder det i sitt eget verk är det inte 
så farligt. Om det modifieras skulle jag bli tveksam till att låna ut det, och om det används 
utan mitt tillstånd skulle jag bli förbannad. Vem blir inte det. 

Man, 18
Helt ok så länge personen bakom originalfotot/konstverket är medveten om det och har gett 
sitt godkännande.

Man, 18(2)
Det är ok så länge man inte försöker tjäna pengar på det.

Kvinna, 26
jag jämför det med sampling i musik. en självklarhet. men jag gör det 
nästan aldrig själv. jag gillar inte att teckna av foton heller. men jag 
gör det ibland.
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7. Berätta om vad som inspirerar dig!

man, 22
Musik, andra illustratörers grejer och trender.

Kvinna, 19
Allt från grafisk design, Cirque du Soleil, foton och vektorgrafik till serier, filmer och böcker 
med frän konceptdesign, och speedpaints och bilder som andra har gjort. Men jag är speciellt 
förtjust i nyskapande t-shirttryck och lite streetaktig urban art-stil som finns att hitta på 
undersidan av snowboards och skejtbrädor.

Man, 18
Vackra tavlor, musik, och världen som den ser ut idag - grå, dyster, miljöföroreningar.

Man, 18(2)
Konst som jag känner att jag också skulle kunna skapa. Bilder/miljöer/saker som tilltalar mig 
på något sätt.

Kvinna, 26
konst, upplevelser, att resa, att vara ledig. att vara i naturen, och att 
jobba med det jag gör.

8. Vad lockar dig till att använda dator i ditt skapande, och vilka möjligheter ger 
datoranvändandet dig som du inte skulle haft om du enbart använde andra metoder?

man, 22
Tycker det är lättare att retuschera mina bilder i datorn. Att ändra de där små detaljerna som 
man ser efter man skissat.

Kvinna, 19
Tja med dator kan man ju göra det mesta, och det känns bra att bara trycka på en knapp om 
man har målat fel. Men samtidigt har ju traditionella metoder egenskaper som datorn inte har 
och tvärtom. För mig var digitalt skapande något nytt och spännande som jag ville pröva på, 
och det är samtidigt nåt som leder oss in i den digitala tidsåldern där man kan förvandla 
intressen till något nytt med hjälp av tekniken. Vilket är väldigt coolt tycker jag. Min 
drömvision är att sitta med en smidig tablet-pc liknande wacomplatta på tåget och måla, utan 
sladd och jobbig stationär dator.

Man, 18
Att arbeta med en Tablet ger oanade kunskaper inte minst inom ämnet färglära. När jag sitter 
vid datorn kan jag istället för att slösurfa måla.

Man, 18(2)
Om man räknar in skannande och publicerande av "fysiska" bilder, så har det inneburit att jag, 
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som konstnär, har utvecklats på ett helt annat sätt. Måleri/teckning på dator är lättare att 
exprimentera med tycker jag. I och med det så är det lättare att pröva på nya stilar och 
metoder.

Kvinna, 26
Jag tycker att det är väldigt roligt. jag tycker om att arbeta med bilden i 
slutet i datorn. jag färglägger i datorn oftast. men det är inte kul om man 
inte har en bra skärm och kan kalibrera den bra.

      9. Tjänar du, eller vill du i framtiden, tjäna pengar på att sälja bilder? Berätta.

man, 22
Det kan man väl säga att jag gör/gjort. Frilansade tidigare och fick in en del pengar på de 
illustrationerna jag gjorde då. Nu jobbar jag ju som grafiker så då har jag ju månadslön.

Kvinna, 19
Jag har inget emot att göra commissions i framtiden, men tyvärr är jag en ganska lat person så 
jag avskyr deadlines. Dessutom har jag svårt att få inspiration "on demand" så det har inte 
blivit så många uppdrag genom åren. Men visst, jag har ibland funderat på att sätta upp nån 
annons på anslagstavlan i skolan där jag skriver att jag gärna målar åt folk. De uppdrag jag 
har fått består mest av grannar som är lärare som vill ha nån teckning i undervisningssyfte, 
och syskons kompisar som vill att jag ska måla nån rollspelsbanner osv.

Man, 18
Jag hoppas kunna leva på mina bilder! Jag planerar att teckna sp mycket som möjligt de 
kommande åren för att så sakteligen bege mig ut på arbetsmarknaden.

Man, 18(2)
Jag gör inte det nu, men jag skulle vilja göra det. Det skulle vara kul att kunna leva på något 
som man tycker är roligt.

Kvinna, 26
jag har f-skatt sen i februari och jag är på faktura 9 nu. Jag kommer att 
jobba med bild och text professionellt i framtiden. Det blir lättare och 
lättare att veta hur man ska ta betalt. Innan jag startade firma var jag 
osäker, men man lär sig.

10. Vad är konst för dig?

man, 22
Svår fråga. Något snyggt som är värt att hänga på väggen?
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Kvinna, 19
Åh nej, den där jobbiga frågan igen Konst för mig är nåt som någon skapar som kan 
reflektera denna och andra tidsålders händelser, politik, kultur, design, känslor m.m. på ett 
intellektuellt utmanande och estetiskt sätt. Det bästa är om man kan tolka det på olika sätt, och 
om det skapar någon reaktion, då har man lyckats.

Man, 18
10. Konst för mig är något unikt, något som är skapat av en person. Helst något som det krävs 
åtminstone en gnutta teknik och talang bakom, men också tanke.

Man, 18(2)
Främst en rolig hobby. Även ett sätt att utrycka sig och få ur sig saker.

Kvinna, 26
hahaha

11. Anser du att dina bilder är konstverk? Varför/varför inte?

man, 22
Nej, det tycker jag kanske inte att de är. Inte i den beteckningen som många anser vara 
konstverk. Mina bilder är illustrationer, konstverk är ngt helt annat.

Kvinna, 19
En period höll jag bara på med digitalt målande, och då kändes det lite plastigt på något sätt. 
Då gav inte mina bilder det rätta intrycket tyckte jag. Det känns bäst när jag sitter i bildsalen i 
skolan och målar med akryl på duk, och försöker göra det bästa av en utmaning jag har fått. 
Nu håller vi tex. på att tolka dödssynder.

Man, 18
Svår fråga. Jag antar att de platsar under kategorin då de är unika, och för att så mycket annat 
enligt mig skräp hamnar där.

Man, 18(2)
Det är en konstig benämning som jag inte riktigt har koll på. Men jag antar alla bilder är 
konstverk.

Kvinna, 26
Nej. jag illustrerar. det är att förhålla sig till nånting, en text, ett 
samtal eller något som ska kommunicera en känsla.
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12. Ser du på dig själv som en konstnär? Varför/varför inte? Om inte, vad ser du din 
kreativa verksamhet som?

man, 22
jag är illustratör, inte konstnär.

Kvinna, 19
Jag ser mig inte som en fullfjädrad konstnär. Konst är ett så missbrukat ord, jag håller mer på 
med skapande som ett "fritidsintresse".

Man, 18
Jag ser mig själv som en lärling på vägen till att bli konstnär.

Man, 18(2)
Jag ser mig själv som konstnär, även om jag inte tjänar pengar på min konst. Liksom 
benämningen 'konstverk' så tycker jag konstnär är en luddig titel. Jag anser att man lika gärna 
kan räkna sig själv som konstnär när man endast har konst som hobby som när man är en 
världskänd målare.

13. Blandar du olika tekniker, som t.ex. foto, ritprogram, 3D eller liknande? Blandar du 
kanske ”analoga” metoder som färg på duk med digital efterbearbetning? Berätta på ett 
enkelt sätt om hur en typisk arbetsgång ser ut för dig när du jobbar med en bild.

Man, 22
Skiss -> Scan -> illustrator.

Kvinna, 19
Jag blandar nästan aldrig tekniker. Jag börjar med att skapa en ny bild i Photoshop, eller 
OpenCanvas och skissar "outlines", sen färglägger jag med hjälp av olika lager och gör sedan 
färdigt bakgrunden. Om jag skulle modifiera en analog bild som jag har oftast skannat in så 
brukar jag mestadels förbättra kontrasten och kanske ta bort eventuell smuts. Tror jag skulle 
gilla att blanda mer tekniker, men jag är så förbaskat lat.

Man, 18
Jag börjar alltid med en blyertsskiss, ibland tuschas teckningen också. Sedan skannar jag 
bilden och färglägger den, eller korrigerar den.

Man, 18(2)
Ibland gör jag "lineart" för hand och skannar in och färglägger/efterarbetar digitalt. Men för 
det mesta håller jag mig till en teknik.
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14. Publicerar du dina bilder på nätet (t.ex. på ett forum)? Varför/varför inte?

Man, 22
Ja, ibland på bl.a. [namn på forum] eller i min blogg. Vill veta vad folk tycker om dem och 
hur man ska göra för att utvecklas...

Kvinna, 19
Ja, det är ett bra sätt att få kritik på. Roligt oxo att möta likartade och utbyta idéer. Men på 
sistone har jag nog spenderat för mycket tid på forum, det är mycket snack och lite jobb!

Man, 18
Ja det gör jag, på en del forum. För att få kritik som jag inte kan få någon annanstans, av 
professionella konstnärer/insatta personer.

Man, 18(2)
Ja. För att få feedback på min konst och därigenom utvecklas till det bättre. Och det är alltid 
kul att höra vad folk tycker om det man har gjort.


