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FÖRORD

LABBTANKEN 

12 röster om laboratorium och bibliotek

Det sägs att det tar längre tid för en människa att bli vuxen idag 2013 
än för tjugo år sedan. Orsaken sägs vara nya informationstekniker 
som kullkastat de mera traditionella sätten att upptäcka världen, lära 
sig saker och mogna. Men vissa saker förändras ju aldrig. Barn leker 
i sandlådan. Det regnar på sommaren och böcker är viktiga och bib-
liotek. Men behövs det böcker och bibliotek? Snart kanske det bara 
finns e-böcker och är inte internet ett enda stort bibliotek? Du kan 
söka efter fakta i din mobil. Inte sant. 

Och så detta med kameror. Många som idag är fotografer och filmare 
lärde sig allt genom att som tonåringar filma med super8 och stå i 
mörkrum och framkalla filmer och kopiera. Det luktade illa. Det tog 
tid. 
Nu är det ju bara ett klick på mobilen och woooooooooops ligger 
bilder och filmer ute i molnet och kan delas av vem som helst. Lär sig 
människor som trycker på knappar någonting?
 
Och så detta med forskning. Att forska handlar egentligen om att 
behålla sin förundran inför världen. Att våga ställa de enklaste frågor-
na. Idag finns en växande forskningsmiljö där konstnärliga utövare 
ställer sig lite vid sidan av sina konstnärliga yrkesroller och får tid att 
ställa frågor och göra nya projekt utan krav på lönsamhet och mark-
nadstänk.

Hur ska denna forskning kunna få en dialog med studenter som går 
en grundutbildning?
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Och så har vi skolan. The Stockholm Academy of Dramatic Arts som 
det heter på engelska där det alltid finns en kamp mellan all yrkes-
specifik träning som de olika inriktningarna kräver och behovet av ett 
mera fritt flöde mellan vuxna växande människor. Vad finns det för 
sorts miljö på skolan? Ska det hårda schemat luckras upp och en mer 
självgående skapande miljö upprättas? Kan ett laboratorium vara ett 
sätt att förena grundutbildning och forskning? Vad menas med ett 
labb? Är det en hög datorer i ett rum eller ett sätt att arbeta? 

Det är frågor som denna lilla bok vill svara på. 12 praktiker har fått 
svara på frågan om vad är ett laboratorium och vad är ett bibliotek. 
Det är inte bara StDH som brottas med detta.

Nils Claesson och Mirko Lempert
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1 Anna Lindal

Nils Claesson intervjuar Anna Lindal

Anna Lindal är den enda person jag vet som i sin ägo har en mycket 
speciell fiol tillverkad i Cremona i slutet av sextonhundratalet. Ett 
instrument hon spelar på dagligen och som trots att den är dyr och 
känslig är en ständig följeslagare. Ett minne från 90-talet när Annas 
barn fortfarande var små är hur fiolen ligger nedstoppad under barn-
vagnen i kön på ICA. (Eller var det Konsum?) Anna har ett mycket 
direkt förhållande till musik. Det sitter i hennes fingrar. Men hon kan 
också lyssna i  bemärkelsen tolka, lyfta fram och spela nästan ospel-
bara egensinniga verk. Ett exempel är hennes uruppförande av den 
svenske tonsättaren Claude Loyola Allgén. (Allgén var en kompositör 
som när han brann inne i sitt hus i Täby 1989 lämnade efter sig verk 
som länge ansågs vara omöjliga rent tekniskt att framföra). Jag har 
ett minne av att se Anna Lindal spela Allgéns solosonat för violin på 
Fylkingen med åtta uppställda notställ och metodiskt gå mellan not-
ställen och framföra en nästan manisk ljudmassa. I dessa dagar då 
konstnärlig forskning och vad det innebär ständigt diskuteras slår det 
mig att Annas arbete med Allgéns kompositioner var en sorts forsk-
ning, att Allgéns musik inte fanns innan Anna spelade den. Bara var 
tecken på ett papper.
   
Fråga: Var ditt arbete med Allgéns musik forskning?
Ja och nej. Det var ett tidskrävande och utforskande arbete – att  
genom systematiskt övande och utmejslande locka fram denna  
sonat från notmaterialet och försöka skapa en musikalisk båge av 
materialet under ett uppförande över flera timmar – visst var det ett 
forskningsarbete, inte minst ur ett tidsperspektiv, det tog minst ett  
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år att komma i närheten av ett uppförande. Men om jag skulle göra 
om det idag som ett forskningsprojekt skulle jag ha dokumenterat 
mitt eget arbete och gjort ordentliga dokumentationer av slutresul-
tatet – och kommenterat vad jag gjorde under processens gång. 
Det är skillnaden mellan ett konstnärligt projekt och ett konstnärligt 
forskningsprojekt – hur jag väljer att kommunicera processen och 
arbetet och hur jag väljer att kommentera mina erfarenheter och nya 
kunskaper. Också hur jag bjuder in andra att kommentera eller när-
vara i processen. 

Fråga: Om det nu var en sorts forskning att framföra Allgén. På vilket 
sätt kan man säga att denna forskning ska redovisas? 
Vad jag vill komma åt är att musik är något vi vill lyssna på och om du 
hade skrivit en lång text om denna process hade det fortfarande inte 
svarat på frågan om hur Allgén lät. Forskningen ska redovisas på det 
sätt som forskaren anser är rätt och riktigt. I mitt fall skulle en möj-
lighet ha varit att komplettera en slutlig inspelning av solosonaten 
med att under instuderingens framskridande redovisa var jag befinner 
mig i utvecklingen – genom musikaliska exempel. Också att visa på 
olika musikaliska lösningar på tekniska problem – genom att spela in 
dessa musikaliska val. Osv? 

Anna har också en karriär som först lärare vid musikhögskolan och 
sedan Dekanus för alla konstnärliga utbildningar i Göteborg bakom 
sig. Efter det att hon slutade som dekan för ett halvår sedan arbetade 
Anna Lindal med att starta en kombination av en scen och galleri i ett 
nedlagt garage på Södermalm i Stockholm.
 
Fråga: Varför då?
Efter att i flera år suttit i ledande ställning över de konstutbildning-
ar som finns under Göteborgs Universitets tak och som också är 
ledande i Sverige vad gäller konstnärlig forskning med ett 50-tal 
doktorander saknade jag plötsligt markkontakt. Jag vill ju gå tillbaka 
till att utöva mer musik igen men jag såg också behovet av en sorts 
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laboratorium i form av en scen. En konstnärlig fakultet ute i verkliga 
kulturlivet?

Fråga: Varför ett gammalt garage?
Garaget låg nära Nytorget och jag tänkte mig att verksamheten där 
kunde bli en del av staden och ha en möjlighet att hitta olika publiker. 
Inte bara en sorts publik utan en verksamhet som är en laboration av 
möten, inte bara mellan olika former av konst men också mellan olika 
former av åskådare.

Fråga: Tänkte du dig en scen för konstnärlig forskning?
Ja, en tanke var att det som idag kallas för konstnärlig forskning 
är nytt och trevande och behöver en sorts offentlighet som ännu 
inte riktigt är formulerad. Jag tror att det finns behov av en exper-
imentscen där olika projekt och resultat kan prövas på en publik. 
Konst görs ju alltid för någon. En dialog med en publik tror jag skapar 
en bättre forskning. Idag finns det inga tillfredställande lösningar för 
hur resultat av konstnärlig forskning ska presenteras. Det finns en 
tendens att härma den traditionellt akademiska världens skrivande 
och läsande av ”papers” men det ger ju inte rättvisa om en forskning 
inkluderar gestaltning i bild, ljud, ljus, dans, teater eller annan disciplin. 
Det är därför det behövs en scen. Det var en av tankarna med garag-
et. Jag ville även kombinera den konstnärliga forskningen med ”vanli-
ga konstnärer” som inte forskar, gärna yngre konstnärer som befinner 
sig i glappet mellan examination och etablering – en intressant grupp 
som förhåller sig mycket öppet till alla olika sorters etiketter som 
forskning, utveckling, tvärkonstnärlighet, interaktivitet osv.
 
Fråga: Vad hände? 
Jag sökte medel från olika fonder och till slut försökte jag också få 
garaget sponsrat av hyresvärden. Vi talade nog olika språk. Till slut 
gav jag upp. Men visionen att skapa en experimentscen och galleri 
som blandar resultat av konstnärlig forskning med annan konst bär 
jag med mig in i arbetet med den nya plattformen. Och vill även driva 



den visionen vidare, så småningom, som en ide som inte är knuten till 
en fysisk plats.
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2 Efva Lilja

The Body as an Archive in an Art Laboratory

Jammed in my seat on the bus, squeezed and stuck, I make believe 
that I’m a tree. Even the pushiest of the men, young and restless, can 
lean against me as if I were a trunk. My skin, my bark, is scarred by all 
it has been through. The scars make an imprint on his tired face. I let 
out a little twig to scratch his cheek. It gives him a fresh mark. 

The messy, milling crowd that fills the square where I alight as a 
human body, has provokingly many disparate aims. I freeze and once 
again turn into a tree. I stand still as the tree that makes all the others 
choose, round me, wonder…until a woman with a pram runs straight 
into me. This time my body is scarred (not the bark). Still provoked I 
find myself challenged to think up strategies for acts of penetration 
and exposure. I train myself in the ability to distinguish in this mess 
that which can be considered warm and positive. I too need so-
mething to lean on. 

My body is an archive for all it has lived, its memories and experiences 
of concrete meetings, events, historical heritages, cultural and philo-
sophical attitudes. It is an archive with many departments. According 
to the encyclopaedia I check with, an archive is a society’s collection 
of documents. My collection has not found its material form. My bodily 
archive collects itself in different layers of consciousness. 

To make use of all that shapes the me and my now, I need a space. 
That’s how it has been. That’s how it is. The space can be physical, 
mental or maybe digital. The space is where and what I decide that it 
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must be. Sometimes a room with a floor, with walls and with a ceiling. 
The space is my body and my lab. I move in where I for the moment 
want to live and to be.

To develop, to engage in and to produce art in a research context 
makes the lab important as an abode, a place to be. The risk you take 
when you engage in an advanced artistic process is experimenting 
with supposedly known facts. You need the lab. What is there to lean 
against? At times the work feels like a deadly threat to all I’ve taken 
for granted. At times. Otherwise you just trod on, repeat yourself and 
get lost in the ruins of established conventions that scream out what is 
proper. Those are the days and nights when the lab is closed for repairs.

The young man has followed me from the bus stop. He walks deter-
minedly to catch up with me. He wants something from me. My tree 
identity offers no cover. He has already seen through my stillness. 
I’m convinced that he is carrying a knife. A knife that will easily peel 
off both my skin and my bark. A knife that can carve new signs in the 
choreographic texture of the body and create new files in the archive. 
So – I welcome him with an air of warmth and heartiness. But in fright.  

I’ve worked as an artist for thirty years. Always in exploration, experi-
menting with the seemingly impossible. For fifteen years my work has 
also been that of a researcher. That work has always found itself in-
side the mental and physical spaces where I reside, spaces that both 
create opportunities and put up barriers. The positive laboratory room 
comes in the shape of a studio, a work-shop, the Arctic ice, a cafe, 
an interval, a web site, an edit suite, another interval, a shaded bench 
behind a house, a lovers nest or a fight… I cannot build myself into a 
context that I’m unable to reproduce. If I have to meet the young man 
I will. If I don’t, the narrative stops here and now. Okey. I will. 

My research gets its nourishment from meetings. It demands a challenge,  
critical reflection as a trigger to give my own resistance enough 
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power to reformulate (reframe) itself. Through his new voice I can en-
visage new spaces and opportunities to penetrate. I have to risk being 
not just scratched, but scarred. And we meet. You can call it research 
bonding if you like. 

We have so much fun! He laughs. I laugh. Then we work silently side 
by side in different think spaces. Then we dance. Then we talk more 
and say that we wish for more and to go further, but in different ways. 
The physical spaces where we exist must give room for creativity,  
talkativity and seclusion, since at least I very soon will come to the 
point where I cannot stand so much closeness. The outer spaces frame 
much of the development of the inner ones. Our creativity evolves 
in relation to the support or the resistance offered by the space. My 
work cries for that which cannot compare itself with what we knew 
before. Most of the spaces I enter, confirm what we take for granted.

The continuous journey between inner and outer spaces, between 
mental and physical rooms is quite tiring. I separate the rooms by 
habit, behaviour and determination. That’s how I keep track of myself 
and continue to expand my archive.

One of the conversations with the young man (who is now less funny 
and not tired at all), is about what constitutes meaning and the co- 
herence between what we see – think – feel and do. It is about how to 
create trust in that which we have yet to see… The thoughts we think, 
the emotions we feel, the decisions we make, the dialogue we enga-
ge in – all of that is affected by the space in which it plays out. We 
agree that a good space is a space with room for the unforeseeable. 
It has clear contours that set limits for the inside-outside dichotomy. It 
doesn’t ”run with the grain”, it isn’t ”saturated”. It has enough room for 
us to contribute, consciously or intuitively. It has room for meetings. 
A good space stimulates movement in both body and mind. A good 
space for creativity is not predictable.
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I now want him to move on. Make company with others who mill 
about, or lie down, or jump a little, or something.

I close my eyes and think how differently I use my eyes if the space 
stimulates my senses. People inhabit and man. I let my thoughts wan-
der in the space I long to encounter.

The dynamics of a room is enhanced by asymmetry, a highlighted 
corner, a staircase, a ceiling… The image deepens if your eyes spon-
taneously scan in different directions and levels. Warmth opens the 
body, cold closes it. It mustn’t be cold. It is hard to think when you are 
cold and I find it hard to concentrate if I find the room ugly. Similarly 
with sound. Sounds of ventilation, machinery, music, hard-drives, traf-
fic, chatting, wind, vacuuming, drilling – all of that will affect the way I 
see and experience. Matched against other sounds, sounds as colour, 
as temperature. Let different rooms have different temperatures, so 
that you become more aware when you move between them. Inside 
and outside. Coolness opens up the brain, but all senses are a part of 
your perception. Physical traces like wear, objects placed out or left 
behind express style and taste. All of this affects you.

The space where I am (the bus, the square, the studio, the large sta-
ge, the grocery store), are the spaces in which my now is played out. 
You who see me and read what I have to tell (or choose not to tell) 
– read what you want to read. Part of your reading depends on the 
room where you are just now and what you are prepared to file into 
your own archive. Are you among those who mill about and jostle, or 
do your make new way or are you a tree?

www.efvalilja.se
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Foto Nils Claesson
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3 Karin Hansson

Ett rum med tydliga regler och ständiga konflikter

Laboratoriet är en gemensam föreställning. En bild. 
I konstsammanhang inte så mycket en bild av vetenskaplig kontroll  
och noggrannhet, utan mer en idé om ett kreativt, fritt rum och 
oanade vinster. Ordet laboratorium ger mig en känsla av obehag då 
jag kopplar ihop det med outtalade men höga förväntningar och luddiga 
sociala regler. För det finns inga fria rum. Det finns rum med uttalade  
sociala regler, och det finns rum med outtalade sociala regler. 
  
Där reglerna är outtalade har alla olika bilder och det tar tid innan alla 
har fått en samsyn om vilka reglerna är. Utan gemensamma regler 
är det svårt att leka. De informella konstellationer som fungerar bäst 
”utan regler” består oftast av människor av samma sort, det vill säga 
människor som kommer från samma klass, delar en gemensam kultur, 
eller har gått samma skola, och därför redan tidigare delar grundläg-
gande regler för samvaro. Alla som inte följer denna grupps informella 
regler stöts ut. Det är konfliktfritt och inte särskilt kreativt. Därför är 
ett fritt och kreativt rum paradoxalt nog ett rum med tydliga regler 
och ständiga konflikter. Så vilka regler vill jag då ha i ett framtida  
laboratorium för att garantera ständiga konflikter?

Definiera syftet
Ett uttalat syfte är ett första försök att samarbeta med andra. Det är 
en inbjudan till samtal. Det behöver inte definieras och omdefinieras 
varje dag, men med en viss regelbundenhet.  Konkret innebär detta 
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att etablera rutiner för att fråga sig fundamentala frågor som: Vilka är 
vi, vad gör vi här och varför?
Alla som deltar behöver inte ha samma syfte. Det innebär inte att man 
inte kan samarbeta kring ett gemensamt projekt. Tvärtom är det  
berikande att ha olika syften och frågor till samma material eller 
tema. Konst handlar bland annat om att utgå från det särskilda och 
individuella perspektivet men att låta detta möta en delad verklighet. 
I ett konstnärligt laboratorium möts olika särskildheter kring ett ge-
mensamt material: en tematik, en teknik, eller en metod. Att definiera 
det egna syftet i förhållande till andra deltagare och ett övergripande 
syfte, handlar inte om att underordna sig utan att utvecklas med  
hjälp av andra.

Klargör de ekonomiska ramarna
I ett gemensamt laboratorium lägger alla in olika resurser i form av tid, 
flit, och erfarenhet och förväntar sig olika typer av vinster i form av 
pengar, ära, och fler kompisar. Genom att tydliggöra vad resurserna 
består av och vilka vinsterna är, så klargör vi själva förutsättningen  
för att det alls ska bli ett laboratorium, nämligen intressanta och in-
tresserade deltagare. 

Erkänn olikhet och skillnad
Alla kan inte vara med. De som bjuds in att delta i laboratoriet blir det 
av en anledning. Uttala den. Det är alltid svårt att samarbeta med andra. 
Särskilt när det finns en outtalad idé om att alla är ”fria” och ska ingå i 
ett ömsesidigt utbyte. Vanligtvis tycker vi att alla som inte tänker och 
är som vi själva är konstiga. Att möta människor som är genuint olika 
en själv är plågsamt och konfliktfyllt.  Men det är alltid intressant.

Det finns alltid informella hierarkier och maktskillnader i ett socialt 
rum, vilket gör att alla inte får lika stort utrymme.  Den största hannen 
eller honan tar hela talutrymmet och en massa begåvade unga män-
niskor får aldrig komma till tals, eller lyssnas inte på. Eller så lyssnar 
ingen på någon med längre erfarenhet för att hon eller han inte är  
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särskilt duktig på att föra fram sin person.

Använd feministiska mötestekniker
En organisation mår alltid bra av att erkänna skillnader och ha rutiner  
för att hantera dem. Feministiska mötestekniker är ett sätt att i prak-
tiken hitta rutiner för att hantera skillnad, och på så sätt laborera med 
dynamik i grupper. Dessa utgår från traditionella mötestekniker, där 
agendan sätts tillsammans och man har regler för hur beslut ska tas, 
men till skillnad från vanliga mötestekniker betonas betydelsen av 
maktrelationer. För att reflektera över dessa observeras dialogen och 
man laborerar med olika samtalsformer och regler för att luckra upp 
och förändra hierarkier.

Rum för risker
Vårt senaste konstprojekt kan fungera som ett exempel på ett labo- 
ratorium. Här skapade vi ett gemensamt rum kring ett tema. Vi 
kallade det för ”Föreställningar om det gemensamma” och samlade 
under detta tak en heterogen grupp konstnärer och forskare. Resul-
tatet presenterades i form av en konstutställning som tog plats i och 
omkring Husby konsthall och Moderna Museet i Stockholm sommar-
en 2012.  Här diskuterades förutsättningarna för gemensamhet utifrån 
platsen Rinkeby-Kista genom femton konstnärliga arbeten. Förutom 
konstnärer deltog forskare från Data- och systemvetenskapen (DSV) 
vid Stockholms universitet samt från avdelningen för Urbana och  
regionala studier vid Kungliga tekniska högskolan (KTH). 

Utställningen var en del av ett treårigt forskningsprojekt om stads- 
planering och informations- och kommunikationsteknik där konst- 
projektet fungerade som ett sätt att utforska platsen och dess kom-
munikationsmönster samt problematisera idéer om rum, offentlighet, 
demokrati och gemensamhet. Genom konstnärernas olika enskilda  
projekt skapades här en komplex och skruvad bild av platsens 
förutsättningar. Istället för att bara observera platsen, gick vi genom 
konstprojektet in i en aktiv dialog.
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I en tematisk utställning går konstnärerna in med sina enskilda per-
spektiv, men förhåller sig till ett gemensamt tema. Som curator tog 
jag fasta på och försökte stärka detta kollektiva kunskapsgörande. 
De enskilda arbetena utvecklades delvis kollektivt genom att konst-
närerna träffades regelbundet för att reflektera över arbetet, samt att 
vi tillsammans med forskarna arbetade med ett minnesarbete, för att 
grunda tematiken i en självlevd erfarenhet. Tematiken utvecklades på 
så vis i en dialog mellan konstnärernas pågående projekt, den över-
gripande temadiskussionen och de olika strukturer som synliggjordes 
genom det sammantagna arbetet.
 
Formerna för projektet var tydliga men förhandlingsbara, och även om 
vi hade en tydlig deadline, gjorde storleken på projektet som helhet 
att det inte gjorde något om allt inte blev som planerat eller klart i 
tid. Kanske detta, att det fanns utrymme för ett mer kompromisslöst 
utforskande och att fokus främst var på processen, gjorde att flera av 
deltagarna tog större risker i sina arbeten och därför också kom till 
mer oväntade resultat.

Denna typ av fria rum vill jag ha. Rum med tydliga väggar, där det finns 
utrymme att bygga om.
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Foto M.L.

Foto Mirko Lempert
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Detta är en biltext. På en text- och bildsida läggs bilden i satsytan.
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4 Kristina Hagström-Ståhl

Lab•o•ra•to•ry
[American lab-ruh-tawr-ee, -tohr-ee, lab-er-uh-; British luh-bor-uh-tuh-ree, -uh-tree]

A friend told me about a successful mathematics lab, constructed in 
the following way: open spaces, adjoined by walkways ensuring spon-
taneous and informal encounters between the lab’s occupants, and 
black boards. No computers. Just black boards. People. 

Foto Kristina  Hagström-Ståhl 
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And plenty of chalk. The word ”laboratory”, and the notion of its var-
ious meanings, have always held a sense of fascination and excite-
ment for me. A site for invention, experimentation and forging into 
the hitherto unknown and unpredictable, the laboratory has a mythic 
quality to it. At a younger age I harboured naïve fantasies, probably 
fueled by science fiction, early Meliès films and perhaps a Czech car-
toon or two, of quirky and sometimes eccentric scientists* propelling 
fluids and particles through test tubes and machines designed for the 
purpose, peering through microscopes and telescopes, setting off 
explosions, examining charts and x-ray plates, and – most importantly 
– using their creativity and sharpness to produce new knowledge. 

A site encompassing a whole world of ideas and their possible real-
ization meant seduction to me – and still does. Nowadays I picture 
particle accelerators and mass spectrometers, those same scientists1 
speaking rapidly about findings beyond my comprehension, and a 
sense of creative excitement, even urgency, permeating the work at-
mosphere.

Three things strike me when I consider my own associations to the 
term ”laboratory”:

1) They are utopian;

2) They project a fantasy about science and the scientific;

3) They concern less the space of the laboratory, and more the activ-
ity of work.

I readily admit that they are also seemingly rather naïve and silly; the 
lab is of course not just a fantasy world, but a concrete reality and a 

  
1 Thinking back on it now, I picture very few women. But luckily, Marie Curie appears in my fantasy too,

twinkling her two Nobel prizes.
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well established workplace in many areas beyond the natural scienc-
es (design labs, photo labs, computer and media labs, for example, 
being standard work spaces in many arts schools). 

Furthermore, for the people employed in various labs, the reality of the 
everyday is, as Bertolt Brecht put it, ”not magic but work”. And yet – 
if one is to allow oneself to be visionary, to imagine and to fantasize 
about a not-yet existing arts laboratory environment, why not evoke 
the utopian, the whimsical, the playful? The notion of utopia can be 
useful too, as considered through theatre scholar Jill Dolan’s reimagin-
ing of the term (literally ”no place”) as a temporal process, rather than a 
set spatial construct. As such the utopian comes to stand for a poten-
tial for transformation, an ongoing attempt to imagine differently, which 
is based on the repetitive performance of acts and actions.

In this, Dolan sees the power of performance (itself process-based, 
constituted through the repetition of acts and through disappearance, 
absence) to affect and transform its context of creation and reception, 
and by extension, the public and political sphere. Such practices, at-
tempting transformation by suggesting and enacting that which we do 
not already know and do not already do, are key uses of any laboratory 
environment, and to my mind they should inform our thinking about a 
future site for experimentation and creative encounters. As such, the 
laboratory, in a kind of definition, is itself utopian.
 

The fantasy of the eccentric or ”mad” scientist at work is a strong trope  
primarily in fiction. In this capacity the site of the laboratory has had 
as many dystopian as positive or utopian incarnations (and historical 
examples of abuse and unethical conduct in the name of science also 
abound). We might already have passed the point in the development 
of the lab-concept where such images have relevance, but the lab as 
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the domain of science and scientific experimentation continues to 
dominate definitions in dictionaries and elsewhere. 

The laboratory, when invoked in an arts context, seemingly inevitably 
becomes a borrowed term, a metaphor, a heightened site for fantasy 
and projection, rather than the ostensibly neutral, descriptive name for 
a workplace that it is in the sciences. 

As such, I wonder, is it a domain that somehow needs to be (re-)
claimed in order to function as a site and process enabling artistic 
creativity? Or is it rather the tension inherent in the heightened and 
transformative use of the very name laboratory, which gives the con-
cept such relevance for the practices we hope to establish? I am sus-
picious of the polarization of ”art” and ”science”, which still dominates 
discussions in the nascent field of artistic research in Sweden. 

Still, arts- and practice-based research needs to contend with the 
heterogenous field(s) of academic or ”scientific”2  research; therein 
lies the norm, the model which, whether in compliance or resistance, 
the arts – at least for the time being – must continue to relate to. If 
we are to consider a future creative lab as a platform or interface for 
research and creative encounters, in what ways do we – and will we – 
attempt to align ourselves with, or distance ourselves from, perceived 
notions of the academic?

 

While I believe there is no way to avoid the association to scientific 
experimentation as the ”real” activity of the lab, which the arts can 
then imitate, continue to suggest, or rebel against, I would like to sug-
gest that through a stated awareness of this connection, the notion of 
the scientific itself can be made into a site of play. For as much as the 
laboratory is a place for work, it is also a site for play. In my dictionary 

  
2 ”Vetenskaplig”, which in the Swedish language functions as a blanket term for academic and scientific

activity.
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searches, terms like experimentation, practice, observation, testing, 
and investigation describe the presumed activites of the laboratory. 
Nowhere have I seen words like production, achievement, delivery, 
validation, assessment, or the like. 

Although various forms of results may arise out of the activities of 
the laboratory, the creative and labor-intensive practices performed 
there aren’t in and of themselves centered on goals, measurable re-
sults, or accountability. In this sense, which is also utopian, lab work 
means engaging in a process, the outcome of which we cannot know 
in advance, with the confidence that out of repeated acts of doing 
something will emerge. And precisely because we do not attempt in 
advance to overly define or assess the shape, form or value of that 
something, it will take a form beyond what it is we do, think, or know 
at present. Thinking of the open-endedness and multimodality of a 
laboratory defined as a ”situation, set of conditions, or the like, condu-
cive to experimentation, investigation, observation, etc.”

I am inspired as a feminist and director to work (and inspire others 
to work) in the ways that I know: with an understanding of the (gen-
dered) body as a situation, of identity as a process, language as for-
mative, subjectivity as a performative enactment of iterations under-
taken in relationship to actual or perceived others…

 

I can also begin to envision the way in which different disciplines and 
expressions of technique and aesthetics can interact and influence 
each other, through curiosity and generosity, by way of generative 
and mutually instigated encounters. The actual room and its equip-
ment may be a context and a precondition for this work, but in and of 
themselves they do not define the lab. It is what happens in the lab 
that makes it into a lab.
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5 Love Ekenberg

       
En plattform för samverkan

Här ska skapas en ny plattform för samverkan. Det är lätt och det är 
svårt. Man kan ju börja med att förstå vad det kan tänkas betyda. Det 
brukar vara bra.

Semantik
Det har ju funnits många plattformar. Det har funnits bra. Det har fun-
nits usla. Denna ska vara ny? Är ny viktigare än bra? Är ny viktigare än 
effektiv? Nytt är bra. Begreppen förleder och förför som vanligt. Även 
i det mest triviala. Det är bra det med. Betyder bra något viktigt? 
Eller handlar det om detta förbannade nyttobegrepp igen? 

Här vill man förena utbildning och forskning. Man tänker sig att 
plattformen ska bidra till att unifiera detta. Att bekräfta detta. Och 
antagligen att stimulera detta? Det ska vara ett instrument för att 
åstadkomma något. Kanske vet vi lite om vad. Och det ska vara nytt. 
Eftersom nytt är bra. Detta om nytt. Nytt är ett begrepp bland många.

Teknik
Naturligtvis.

Plattformen
Vi ska ha en plattform. Den ska stimulera och inducera. Unifiering. 
Samverkan. Samverkan är bra. Unifiering ett krav. Den historiska par-
entesen individ börjar tackochlov dö ut. Vi samverkar. Vi återvänder 
och vi förnyar. 
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Samverkan
Vi ska nå samverkan? Det är enkelt. Och naturligtvis svårt. Den kan 
vara tematisk. Den kan vara engagerad. Den kan vara provocerad. 
Ett enkelt sätt att provocera är ekonomiska incitament. Förutsätter 
att agenterna är utan alternativa resurser. Eller så får man skräm-
mas. Ren terror fungerar utmärkt. Båda metoderna är naturligtvis 
framgångsrika. Beröva någon ett sammanhang och man får som man 
vill. Jag kan inte bedöma om detta är den bästa utgångspunkten för 
en plattform. Det är ett intressant koncept. Det tvingar människor att 
gömma sig. Ett populärt sätt är att tematisera. Ingen blir arg. Åtmin-
stone inte i någon rimlig metafysik. Åtminstone inte initialt. 

Tematik är bra. Tematik är sympatiskt. Om man vill skapa samverkan 
så kan man tematisera. Men där uppträder problemen. Vad är fokus. 
Och så drar drevet igång. Diskursen pågår och måste respekteras. 
Tackochlov och herreminskapare. Om jag skulle bygga en plattform 
så skulle jag tematisera endast om jag var trött. Och det är de flesta. 
Tro inget annat.

Temata
Vilka bör vara temata? Riktigt utleda frågar då alla. Det är nog bra. Så 
gör ofta trötta. Men gör de fel?

Plattformen igen
Begreppet plattform vill jag inte diskutera mer. Förrän någon tvingar 
mig.

Teknik igen
Överallt. Självklart. Överdriv.

Klart
Nu har vi rett ut det semantiska. Trots allt. Nu återstår bara innehållet. 
Nu är det enkelt.
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Vilket kommer här
Hur kan då det här se ut. Vi får först välja perspektiv enligt ovan. Men 
vi vet ju hur det kommer att se ut. Det är oundvikligt. Men ok. 
Låt oss se incitamentsstrukturer. Vi ska mötas. Vi ska se. Och vi ska 
skapa. Visst självklart och så vidare. Så ska vi såklart ha process 
och, för vissa, mål. Utmärkt. Enligt det senare så fungerar laborato-
riemiljöer. Förbluffande bra. Genom att de provocerar en förväntan. 
Här sker det. Vi skapar. Samstämt. De kognitiva förutsättningarna är 
oemotståndliga. Skapa mötesplateser. Ställ implicita krav. Man vill 
svara upp. Det finns egentligen inga alternativ. Enkla trick. Fungerar 
utmärkt. Ramen oväsentlig i övrigt.

Men lockelsen 
Måste finnas där. Kravbilden utan objekt genererar inga resultat.  
Människor måste dit. Lockelsen är fundamental. Vilken överraskning.

Så hur
Får vi fram lusten? Teknik funkar såklart. Och estetik. Och framförallt 
tillhörighet. Det vet varje marknadsförare. Man kan enkelt kopiera. 
Och imitera. Jag tycker det är bra. Det samlar kulturen i enstaka och 
ofta begripliga uttryck. Stöld är i den meningen vackert. Åtminstone 
är det funktionellt. Åtminstone är det meningsskapande. 

Det finns massor av exempel. Enkla och svåra. Annars så skapar man 
just något nytt. Se ovan. Men man bör ju då veta varför. Att skapa 
nytt är lätt. Se vad andra har gjort och gör något annat. Jag har aldrig 
förstått vad det är för särskilt med originalitet. Enkla begrepp. Enkla 
genomföranden. Enkla poänger. 

Så vi ser 
Detta med att forma mötesplatser för kreativitet som en serie enkla 
funktioner av en uppsättning parametrar. 
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Dessa ska:
•	 Samla
•	 Tvinga	eller	stimulera
•	 Frambringa
•	 Tillfälligt	eller	långtgående	
•	 Ge	impulser	och	generera	ideer
•	 Tidsanpassade	
•	 Stigma	och	
•	 Tankar
•	 Och	säkert	ge	instrument.	Men	just	det	brukar	vara	det	lätta.

Dessa är modellkraven.

Genomför
Implementeringen är enkel. 
Välj 10 m2. Eller 100 m2. Eller 1000m2. Eller 10.000m2. Eller 
100.000m2.  
Man ska få plats. Men inte mer.

Virtualisera. Och kombinera. Men det är lätt att bygga bort innehållet. 
Och oavsett. Håll ytan – virtuell som spatial - ovillkorligen vid liv. Och 
gör det snyggt. Se till att förföra. Det är enkelt. Uppdatera ständigt. 
Och lev kort. Gör kort. Gör effektivt. 

Allt som är bra är tillräckligt kortfattat. Proust dog. Tråkmånsar har 
tid. Men – detta är viktigt – håll dem borta. När de börjar tala. Sub-
limera det från lagkraven. Men se till att ytan lever. Låt människor 
mötas. Och utnyttja den naturliga lusten. Stör den ej. Men detta är ju 
självklart. Ge instrument. Och använd ny teknik. Inte för att det krävs. 
Men det är fruktansvärt enkelt. Och innehållet skapar behoven. Det är 
lättköpt. Och gör sig bra. Inbjud till dialog och skapa kontinuitet. 
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Foto N.C.

L O V E  E K E N B E R G

Låt människor kollektiviseras. Nästan alla vet hur detta ska göras. 
Och det kan inte gå särskilt fel. Erbjud allt. Och visa det. Instrumenten 
är lätta. Glöm ej. Hinner man inte skapa så får man stjäla. Inte sällan 
blir det mycket bättre. Se upp med originaliteten. Exemplen är många 
i provinserna. Men se upp. Laboratorier exkluderar. 
Och laboratorier enar. 
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6 Gunnel Pettersson

Laboratoriet och biblioteket som utbredda 
mötesplatser för den fria reflekterande tanken

Redan nu kan man tänka sig att fler ansluter sig till biblioteket och 
inte bara söker kunskap utan även bidrar till biblioteket. Redan nu kan 
man tänka sig att denna kunskap manifesterat sig i högre grad i andra 
digitala former än text. Väl ansluten till biblioteket, när sökningen bör-
jar, behöver man förstå hur allt vetande och alla data är strukturerade. 
Bibliotekets prioritet är alltså mötet mellan människor, mötet mellan 
kunskaper, strukturen och sökträffen.

I laboratoriet och i biblioteket synliggörs och visualiseras praktiker 
och vetande. Ett framtida resursfördelningssystem pressar på att re-
sultat ska vara just synliga. Detta måste mötas med nya sätt att mäta. 
Laboratoriet själv och bibliotekets samlade vetande måste definiera 
och sätta kriterier. Även misslyckade experiment måste beskrivas 
som resultat var det sagt. Kraven på resultat, för att motivera tilldel- 
ning av resurser, tvingar till en kvalitetsdiskussion där nya former för 
att gestalta och publicera resultat måste prövas.

Exemplet labbet som tvärvetenskaplig miljö
På Malmö högskola vid institutionen för konst, kultur och kommunika-
tion (K3) har jag som konstnärlig lektor drivit en samtalsserie med 
frågan hur vi ska integrera den konstnärliga praktiken och kunskap 
producerad inom en specifik profession i en institution där utbildning-
arna vilar på vetenskaplig grund. Mångdisciplinära akademiska miljöer 
måste hela tiden utveckla förhållandet till mångvetenskapen och det 
mångkonstnärliga. Hur ska den slags miljöer stimulera till samarbeten 
och interaktion mellan olika kunskapsområden? Om det så handlar 
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om att bidra till ett gemensamt arbete, men att stanna inom ramen för 
sitt eget område, eller att gemensamt skapa nytt.

Hur laborerar man inom ramen för denna slags mötesplats? Varje dis-
ciplins, ämnes och professionsområdes centrala föreställningar, prak-
tiker och objekt måste inkluderas, ha sin självklara plats för att kunna 
bidra till tvärvetenskaplig och konstnärlig utveckling.

Jag kan se att laboratoriet är den slags miljö där discipliner kan mötas 
på ett sätt så att gränsöverskridande projekt uppstår med oväntad 
kunskap som resultat. I utrymmet mellan olikheterna uppstår det nya. 
Platsen måste präglas av acceptans och dialog som skapar möten.
Med erfarenheter från arbetet på K3 kan jag se att det är lätt att bli 
förtjust i likheter och det gemensamma, men att det istället är in-
tressant att varje ämne, disciplin och professionsuttryck med dess 
gränser synliggörs. Identitet skapas i dialog. Dialogen kan förtydliga 
gränser och göra mötet gripbart. Tydligheten skapar ett avstamp för 
att gå utanför det egna fältet av vetande och expertis. 

Exemplet labbet för studiobaserat lärande
På K3 har laboratoriet gått under benämningen studio, och man har 
lagt stor vikt vid det som kallas studiobaserat lärande. Det är ett 
lärande, ofta beskrivet inom designämnen, som handlar om tolkande, 
skapande, manifesterande av mening och materialisering av idéer. 
Det är ett lärande med en pedagogik som är processorienterad och 
som bygger på kollaboration och samverkan i skarpa projekt. Det är 
att genom ett designorienterat perspektiv kritiskt granska, men även 
intervenera i, samhälleliga fenomen liksom att experimentera med nya 
möjligheter.

Exemplet Radiostationen som plats för laborationer
Under 2012 har K3 utvecklat ett medialabb benämnt Radiostationen, 
genom att ett antal utbildningar har gjort en resurssamling med ovan 
beskrivna labb eller studiokoncept som gemensamt nav. Det är ut-
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bildningar inom visuell kommunikation, medie- och kommunikations-
vetenskap, radioproduktion, Communication for Development (Com-
Dev), experimentell medieproduktion och praktiska filmkurser. Det har 
blivit en viktig mötesplats för att synliggöra respektive disciplin, och 
det är i görandet man möts. Närheten mellan studenter och lärare är 
grundläggande eftersträvansvärt.

I arbetet med att utveckla radiostationen har en framgång varit att 
miljön lämpar sig för att forskningsanknyta grundutbildningen och ger 
en självklar plats för samproduktion och samverkan. Det har enkelt 
funnits plats att involvera forskningsprojekt i kurser att tillsammans 
med studenter till exempel testa olika case och bjuda in externa part-
ners.

Exemplet Fabriken; labbet som plats för möten
Living lab Fabriken är ett Hackerspace, öppet community lab gen-
omströmmat av DIY-kultur som ligger i Stapelbäddsparken (ägare 
Malmö Stad), Västra hamnen i Malmö. Det är en öppen “gör-det-själv” 
verkstad, där man kan laga något som har gått sönder, prototypa en 
idé osv. Organisatoriskt delas det av olika lokala grupper och är ett 
forskningslabb i Malmö Högskolas regi. Living lab är ett användaror-
ienterat forskningskoncept som bygger på användarupplevelse och 
medskapande. Anna Seravalli är doktorand i interaktionsdesign, med 
fokus på social innovation, vid K3. En del av hennes arbete är förlagt 
till Living lab Fabriken. Anna beskriver att uppbyggnaden av Living 
Lab Fabriken1 drevs av tre intressenter som alla hade olika uppfatt- 
ning av projektet. 

I det svåra att vara tvungen att lämna en del av sina intressen till 
förmån för att nå en gemensam förståelse, så började man göra saker 
i labbet tillsammans.
 

  
1 http://medea.mah.se/2012/12/prototyping-fabriken-and-the-future-of-production
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Genom prototyping; som att organisera olika aktiviteter tillsammans, 
kunde man experimentera och utveckla en strategi för hur labbet 
skulle fungera och vad det skulle kunna uträtta. Framgångsrika exper-
iment blir inte till av sig själv. För att utveckla en multifunktionell, dy-
namisk mötesplats med stor acceptans för olikheter och intresse för 
samverkan och som möjliggör kollaborativa processer krävs händels-
er och göranden, matchmaking av olika slag som attraherar det olika. 
Det måste finnas acceptans som genererar möten mellan människor. 
Detta kan säkert faciliteras och arrangeras på olika sätt. Det är inte 
viktigt hur men att möten uppstår.

Exemplet Nova, Center for Student Innovation 
Nova, Center for Student Innovation’s2 är placerat i Global Village, vid 
Rochester Institute of Technology (RIT). Timothy Engström är profes-
sor i filosofi vid RIT och gästprofessor vid Malmö Högskola i utveck-
lingen av ett utbyte. Timothy menar att detta center och labb gjort 
en viktig sak i att vara ett nav för samarbeten och att skapa plats för 
samarbetspartners att bli delaktiga i verksamheten. Det är en plats 
för att ta del av, eller aktivt medverka i, de lyckade och misslyckade 
experimenten.

I en rund glasbyggnad, benämnd som toaletten efter sin arkitektonis-
ka form, möts studenter, lärare, mentorer och partners med idéer över 
disciplingränser för att skapa nya projekt och för att realisera dessa. 
Förutom en fysisk plats ges projektstöd, mentorskap och nyckel till 
resurser över hela campusområdet. Centret innehåller tex Prototyping 
Lab, labb för teknisk kompetens, Hacker Space, konferensrum och 
galleri.

Mötesplatser för den fria reflekterande tanken
Vad händer i en tid då nyttotänkande och kvantitativa utvärderings- 
och rankningssystem bestämmer allt mer av vilken slags kunskaps- 

  
2 http://nova.innovation.rit.edu/csi2/main/category/CSI_Info
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byggande som får utvecklas? Vad händer när kunskap inte längre är 
förkroppsligad i en person genom till exempel ett hantverk, och när 
fördjupning inte gäller i någon högre grad? 

Vi rör oss i sidled, scannar av och söker oss till platser och nätverk 
som ger tillfälle att möta olika kompetenser och det behövs nya strat-
egier. För att röra sig på djupet och att utveckla kvalité är en, inte 
ny men viktig, strategi ett kritiskt förhållningssätt i traditionen av ett 
demokratiskt kunskapssamhälle.

Varför inte se laboratoriet och biblioteket som sammanvävda verk-
samheter? Det ska inte vara för lång väg mellan själva experimentet 
och den större kontext som biblioteket kan ge och där experimentets 
resultat ska ses i ljuset av andra resultat, när kunskap och referenser 
söks för att stärka argumenten med ett kritiskt förhållningssätt.

Om laboratoriet och biblioteket ses som en utbredd mötesplats med 
en infrastruktur för produktion, ordnandet och förmedling av kunskap 
för att utveckla och manifestera den fria reflekterande tanken krävs 
kontinuitet och långa processer. Det är kanske något som bara uni-
versitet och högskola, till skillnad från näringslivet, kan borga för trots 
stramare tilldelningspolitik.

Både laboratoriet och biblioteket måste vara större än sin fysiska 
plats och bjuda in men inte sälja ut. Arbetet, processen och den ack-
umulerade kunskapen i biblioteksarkivet har en integritet som måste 
balanseras med den offentlighet som samarbeten, samproduktion, 
kollaborativa processer, stadens utveckling och medborgarens rät-
tigheter kräver.
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7 Tinna Joné

Att planera för det oplanerade

Lab på gård
Jag öppnade lite tveksamt den tredje burken starköl och hällde den 
i gyltornas kvällsgiva. Tveksam därför att man såklart aldrig ska ge 
alkohol till djur, men ändå hällandes eftersom distriktsveterinärernas 
besök tidigare på dagen där jag bett om hjälp med klövklippningen varit 
fullständigt resultatlöst (tillsammans med familjen bedriver jag ett litet 
ekologiskt lantbruk i Botkyrka söder om Stockholm). Dom två nyutex-
aminerade veterinärtjejerna var vana vid smådjur, hundar och katter 
men vägrade att ens gå in till grisarna. 

Tre ölburkar blev till åtta och glöggen från förra julen och den lokala 
snapsen som smakade surt och någon klibbig likör och vips var barskå-
pet tomt men gyltorna visade fortfarande inga tecken på fylla. Even-
tuellt rapade en av dom, och trots mina beräkningar av kroppsvikten 
150 kg, ovanan vid alkohol och effekten av den gassande solen tidigare 
under dagen var det ingen som dåsigt lade sej tillrätta och lät mej kom-
ma nära klövarna med tången. Jag skrev om händelsen (labbrapport) i 
den blå tioårsdagboken och nästa dag gick åt till att flytta grishagen till 
hårdare markunderlag som enligt tips skulle slita ner klövarna naturligt. 
Att på gården i praktiken få testa idéer och teorier blir för mej förkropps- 
ligad kunskap - inga vita rockar men ibland plasthandskar och provrör 
och ständig reflektion. 
 
Lab i källare
För många år sedan drev jag och en kompis en lokal-TVkanal i ett 
cykelförråd i en förort norr om Stockholm. Två anställda, emellanåt tre, 
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försökte jag arbetsleda med uppdraget att göra nyskapande lokal-TV. 
Kommunen var finansiär, vi sände varje vecka och det var kniven på 
strupen och skarpt läge och mycket publikkontakter med allt ifrån 
hotsamtal till burkar med hembakade kakor. Detta var mitt medielabb 
med nya lätta portabla tekniska lösningar (inspelningsutrustning och 
redigering rymdes i en ryggsäck vilket var revolutionerande då) och 
nya innehållsmässiga utmaningar (hardcore medborgarjournalistik som 
kompassriktning). Kommunens jurister var efter oss som hökar då de 
läste avtalet på sitt sätt och jag lärde mej en del om paragrafer men 
framförallt så utvecklades vårt koncept vecka för vecka eftersom allt 
skedde inför öppen ridå och publiken och kommunen var delaktiga 
både i och utanför sändningarna. I källaren levde och puttrade det som 
hos uppfinnaren doktor Snuggles, härligt! 

Lab på konstnärlig högskola
Sitter på ett möte i vårt fina nya inglasade hus på Gärdet i Stockholm. 
Herr X och herr Y pratar om examensfilmproduktionerna på institu-
tionen där jag jobbar.

- Och så flyttade dom allt en hel vecka, suckar Y.
- FLYTTADE! EN HEL VECKA! ropar X. 
- Det är ju oacceptabelt! Och oprofessionellt!

Jag försöker att lyssna på deras resonemang men lägger mig snart i 
och finner att vi är djupt oense. Studenterna i ett av teamen har i god 
tid valt att skjuta på inspelningen en vecka. Och? Det finns ju alltid 
många aspekter att ta hänsyn till, och om man adderar människor och 
konstnärliga ambitioner så får man ofta några till…

Men vardagen kan inte alltid förutses, hur ska jag förhålla mig till det? 
Med förvåning? Indignation? Eller ta in det som en del i planeringen?  
Är detta bara en fråga om kynne, lättja eller ligger det på ett annat 
plan? Kanske har det något att göra med vad som händer när man går 
från teori till praktik – att gruset i maskineriet ligger mellan högskola  
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och bransch har jag svårt att se. StDH har avsatt en del medel för ett  
medielabb där det mer oplaneringsbara ska kunna bedrivas. Lite stapp-
lande i början går det dock och i lunch-kön efter mötet klagar en film-
student över att hon har fått handleda en mimare i ett redigeringspro-
gram när dom bägge satt i vårt M-lab.

- Finns det inga lärare här på skolan som kan göra det jobbet? säger hon  
uppgivet. Jag har ju mina egna produktioner att tänka på.

Lab i framtiden
Jag ler när jag hör studenten för det är ju just dit jag vill – M-labbet som 
en plats där studenter lär studenter, där vi kan samskapa och pröva nya 
roller. I framtiden en labb-yta, kanske som en del av ett bibliotek eller 
i anslutning till en scen, som är öppet mot allmänhet och bransch för 
seminarier och kortare kurser – i gatuplan och utan krav på passerkort 
och koder. Både analogt med sandanimationer och lerdockor och dig-
italt med framtidens plattformar, cross-eller transmedieprojekt – pub-
likmöten bortom det hittills beprövade eller ett förenande av kropp och 
knopp som jag kämpar med varje dag på vår nya högskola. 

Missförstå mej rätt, de kollaborativa arbetsprocesserna kräver ett visst 
mått av ordning och struktur men för att nå ett steg längre i skapandet 
krävs också mod att anta de utmaningar som bjuds under resans gång 
– att våga se och använda sig av det oplaneringsbara och ta in det i 
processen som en ny utmaning som vässar uttrycket lite extra. Verk-
ställa planer till punkt och pricka kan andra göra bättre än vi, nu handlar 
det om att skapa miljöer där bagglammen kan rymma och själva hitta 
det perfekta betet på andra sidan kullen. 

Vi kan då komma efter och tillfälligt stängsla där istället för att omedel-
bart driva dom tillbaka därifrån dom kom. Så fort något funkar vill jag 
vidare.
 
Jätteviktigt att det nya labbet blir av!
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8 Björn Norberg

What defines a laboratory?

Mellan åren 2006 och 2010 drev jag tillsammans med Peter Hagdahl, 
då professor i nya medier på Kungliga Konsthögskolan, Mejan Labs. 
”Labbet”, som vi kallade det, kom till genom ett initiativ från Hagdahl 
och Marie-Louise Ekman, som var rektor på skolan på den tiden. För 
Marie-Louise var (och är) det viktigt att varje institution har någon 
form av laborativ verksamhet som kan föra in nya idéer. 

Exakt hur labbet skulle arbeta styrde hon däremot inte över utan hon 
överlät det åt oss att sätta våra ramar och vår målsättning. Finan-
sieringen kom inte från konsthögskolan, utan den kom från näringsliv-
et och olika former av projektstöd och forskningsbidrag. Marie-Louise 
är numera chef för Dramaten och har där fortsatt med samma linje 
och startat upp experimentplattformen Dramaten&. 

Jag kommer nedan att reflektera över erfarenheterna från Mejan Labs 
och utifrån dessa (och en del liknande erfarenheter) ge en definition 
på ett konstnärligt lab och argumentera för varför den typen av verk-
samhet kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Idéerna om vad konstnärligt experimenterande och konstnärlig forsk-
ning ska vara är många. Och det finns lika många åsikter om labora-
torier och forskning alls är nyttiga eller nödvändiga för konsten. Även 
om Mejan Labs älskades av de flesta så togs våra aktiviteter inte alltid 
emot med öppna armar och ibland var kunskapen om vad vi gjorde 
minst sagt vag. 
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I Expressen skrev Natalia Kazmierska så här i en artikel om vår ut-
ställning Changing Matters (en utställning som handlade om utman-
ingarna som vi står inför i och med klimatförändringarna, och som 
producerades i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet och 
Stockholm Resilience Centre):

 Att leka vetenskap är poppis bland konstnärer idag. Changing 
 Matters är till exempel signerad Mejan Labs, laboratoriet för 
 konstnärer som ”forskar” på Kungliga konstakademiens 
 bekostnad. Här drar man igång olika galna-professorn-projekt,          
     mixtrar med provrör och skriver förvirrade rapporter, 
 utan att få fram ett enda resultat. 

 Ingen kräver att de ska stoppa den globala uppvärmningen eller        
     rädda världen - men när katastrofen kommer så är det knappast     
     konstnärer i labbrockar jag vill ha vid min sida.1 

Texten är naturligtvis fylld av faktafel. Mejan Labs hade inget stöd 
alls från Konstakademien. Tvärtom betalade vi full marknadshyra och 
bidrog till akademiens ekonomi. Några rapporter skrev vi inte. Och 
inte heller slabbade vi med några provrör iklädda labbrockar (tyvärr 
måste man väl säga, det hade varit roligt). Och det var inte heller sam-
hällsproblem eller problem inom andra fält än konstens som vi försök-
te lösa. Resultaten var därmed inga forskningsresultat i traditionell 
akademisk mening. 

Det vi producerade var utställningar, performances, seminarier och 
föreläsningar. De rapportformer som konstnärer är vana och dukti-
ga att arbeta med. Däremot är ju Kazmierskas artikel lika rolig som 
snärtigt formulerad som fördomsfull.  För bilden av den galna geniale 
konstnären är ju minst lika spridd som bilden av den galne professorn 
och här fick hon ihop de två på ett underhållande sätt.

  
1 Natalia Kazmierska: Changing Matters/Naturhistoriska Riksmuseet. Artikel i Expressen 25 april 2008.
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Efter Kazmierskas påhopp kan det vara på plats att beskriva några 
modeller som Mejan Labs arbetade efter. Verksamheten var inriktad 
på att producera utställningar och olika arrangemang kring dessa. 
Våra ramar sattes av några enkla regler (som inte var absoluta, men 
som hjälpte till att ge verksamheten en form): 

1. Vi skulle visa konstnärliga experiment. Framför allt gällde det experi-
ment med nya medier. 
2. Vi skulle enbart visa konstnärer som tidigare inte visats i Sverige. Vi 
skulle alltså introducera nya konstnärskap i Sverige. 
3. Konstnärerna skulle fungera som gästlärare i skolan under den tid 
de arbetade med utställningen. 
4. Utöver utställningsverksamheten och undervisningen skulle labbet 
arbeta med workshops för att testa nya arbetsformer, seminarier och 
föreläsningar.

Mejan Labs första utställning var med den engelska duon Thomson & 
Craighead, som visade två installationer som använde datainforma-
tion från internet som källa. De höll föreläsningar på Kungliga Konst- 
högskolan och genomförde flera ateljésamtal med skolans elever. 
Poängen med att de samtidigt ställde ut på Mejan Labs var att elever-
na fick en tillgång till konstnärernas praktik och kunde diskutera sina 
egna projekt mot bakgrund av gästlärarnas utställning. 

Thomson & Craigheads utställning blev en vanlig modell som senare 
kom att byggas ut på olika sätt. Några fördjupande projekt är värda 
att nämna. Frankenstein’s Monster var ett längre projekt som kret-
sade kring frågor om maskinen och den mänskliga kroppen.  Projek-
tet kretsade kring en grupputställning med bl a den fransk-walesiska 
konstnären Paul Granjon, som specialiserat sig på att bygga interakti-
va installationer av olika vardagsföremål och leksaker. 

Han arrangerade också en veckolång workshop med skolans elever 
där de arbetade med att omforma funktionen på olika eldrivna  
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leksaker. Workshopen avslutades med en mindre utställning. Pro-
jektet fortsatte senare med en rad föreläsare inom olika områden, 
bl.a. litteratur, neurovetenskap och cybernetic under en hel termin. 
Projektet fick senare en fortsättning i ett fördjupande forskningspro-
jekt. Ett annat längre projekt var ett samarbete med Svenska Insti-
tutet som innebar ett utbyte mellan vitryska och svenska konstnärer 
och studenter vid konstakademien i Minsk. Projektet inleddes med 
föreläsningar i Minsk, en workshop i Stockholm som slutligen följdes 
av ytterligare en workshop och utställning på akademien i Minsk.
 
Mejan Labs fick inte bara betydelse inom akademien och Konsthög-
skolan. Genom att delvis vara en öppen plattform så gjorde labbet 
avtryck i Stockholm och t o m internationellt. Fortfarande får jag varje 
vecka kommentarer och frågor relaterade till ”labbet” vilket vittnar om 
vilken betydelse det hade. Med alla erfarenheter i ryggen tänkte jag 
nedan formulera några argument för det konstnärliga labbets existens 
och vad jag tycker att ett laboratorium borde vara:

1. Frihet och rätten till experimentet
Varje större institution måste ha en forskningsavdelning, om det nu 
är ett universitet, en högskola eller ett större företag. Utveckling och 
forskning är det som ligger till grund för framtiden och som formar en 
institutions framtida identitet. Laboratoriet, projektrummet eller re-
search&developmentavdelningens (eller vad man nu kan döpa det till) 
främsta ledord är FRIHET.

Det är en frihet att gå utanför gängse normer och utmana gränser. 
Istället för att röra sig inom en disciplin ska laboratoriet röra sig fritt 
mellan konstnärlig praktik och teori. Laboratoriet ska öppna upp mel-
lan konstformer. Idag är gränserna mellan områdena film, bildkonst, 
dans, musik, litteratur och teater alltmer flytande och laboratoriet ska 
uppmuntra korsbefruktning. Laboratoriet ska också vara öppet för in-
flytande från filosofi, vetenskap, teknik m.m. Ett laboratorium ska våga 
ta risker och ta sig friheten att utforska nya områden. Det ska därför 
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också ha rätten att ibland misslyckas. Verksamheten ska drivas efter 
andra kriterier, som inte ska mätas i publiksiffror, ekonomiska resultat 
eller i kvantitet, men verksamheten ska naturligtvis ändå ha höga krav 
och utvärderas. Spin-offer, experimentlust, nytänkande, långsiktiga 
resultat är sådant som ett laboratorium ska generera, men vägen dit 
kan ibland vara lång och krokig. Laboratoriet ska ha friheten att kun-
na fördjupa sig i detaljen snarare än att göra den breda publiken glad. 

2. Test Bed
Laboratoriet ska vara en plats där man kan testa nya idéer, nya mod-
eller och nya metoder, men inte producera färdiga och kommersiella 
produkter. Så fort ett projekt går in i ett skarpt läge lämnar det labo-
ratoriet. Laboratoriet är en plats där det nya introduceras men också 
där man får möjlighet att utforska, prova och lära sig. 

3. Mediering
Ett laboratorium blir mer effektivt om stora delar av verksamheten 
kan medieras till en publik utanför institutionen. Publiken är inte den 
breda publiken men det gör att konstnären får möjlighet att prova 
sina nya metoder och modeller på en publik. Momentet gör verk-
samheten transparent och ger viktiga erfarenheter om hur man kan 
gå vidare i sitt skapande och gör processen snabbare och mer kon-
centrerad. Laboratoriets verksamhet blir automatiskt utvärderad och 
diskuterad.

Framtidens laboratorier
Det känns som en självklarhet att laboratoriemodellen kommer att 
bli mycket viktig i framtiden, inom alla fält och områden. Framför allt 
kommer framtidens laboratorier att vara fler. Framtidens laborato-
rier befolkas inte av människor i vita rockar och de kommer inte att 
producera mängder av papers. Inte bara. Framtidens laboratorier 
kommer att till viss del ha sin verksamhet i den teoretiska forskningen 
men framför allt så värderas praktik och konstens resultat i form av 
litteratur, bild, film, dans, teater, performance och musik högt.  
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Foto M.L.

Framtidens laboratorier är transdisciplinära och det är naturligt att 
olika konstformer får mötas. Framtidens laboratorier kommer att 
präglas av öppenhet och värdesätter att resultat och även pågående 
projekt förmedlas till allmänheten, om än må vara i liten och smal  
skala. Transparensen mot allmänheten gör projekten vassare och er-
bjuder publik och mecenater en möjlighet att delfinansiera ett projekt 
för att sedan följa det på nära håll.

Hur framtiden samlar sin kunskap och gör den sökbar
Precis som i alla tider kommer tillgången till information att även i 
framtiden vara avgörande för forskningen. Men informationen läm-
nar alltmer de klassiska biblioteken och blir digitala, tillgängliga för 
forskare och amatörer via internet. Det förändrar naturligtvis bib-
liotekariens arbete. Istället för att sortera och bringa ordning bland 
böcker krävs någon som kan hantera sofistikerade sökmotorer för att 
hitta fakta i en bottenlös ocean av arkiv, e-böcker, e-magasin, ljud-, 
bild- och videoarkiv.

Summering
Mejan Labs erbjöd en av många modeller för hur ett labb kan drivas. 
Men det finns naturligtvis flera andra. Oavsett vilken modell man väljer 
finns det några definitiva kriterier som kan ge ett framgångsrikt ”labb”: 

Frihet. Ett labb som står under stark styrning och olika administrativa 
och politiska agendor, utöver det att utveckla konsten, kommer inte 
att fungera särskilt bra. 

Gränsöverskridande. Att låta olika konstformer mötas skapar in-
tressanta och utvecklande diskussioner. 

Öppenhet. Att skapa en kontaktyta mot en allmän publik skapar  
bättre projekt.
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9 Olof Halldin

Den säkra källan

Ordet bibliotek används ofta för att mena att saker samlas, men inte 
alltid att dessa även måste ha en ordning som går att söka och nav-
igera i. Internet liknas vid ”ett levande bibliotek av text, ljud och rörliga 
bilder” och som dessutom kan tillgängliggöras med en mobiltelefon.
Internet har enorma fördelar men kan inte ersätta ett bibliotek i den 
meningen att ett sådant bygger på kunskapen om säkra källor. Att 
källan finns kan vara klart, men om den som en bland flera är säker 
kan vara svårt att utreda. Men hellre mycket information än ingen alls, 
fast då gäller det att utveckla redskap som tar informationsåtervin-
ningen ett steg till. 

Och det är här tanken om biblioteks-labbet tar sin utgångspunkt. 
Tanken att med hjälp av ”gränslös” användning av metadata märka 
upp information för bättre och säker informationsåtervinning och att 
göra det på samlingsnivå där många objekt ingår under en gemensam 
beskrivning. Det handlar om att fånga det lilla i det stora och att göra 
det med en övergripande strategi där stora informationsmängder kan 
”fångas” i samlingar uppmärkta med relevanta metadata.

Metadata      
En samling kan vara av olika slag och vara förutbestämd men även 
skapas i sökögonblicket som en träfflista på internet. Men infor-
mationen på internet är inte taggad på ett konsekvent sätt och är 
därmed inte ett bibliotek i vanlig mening för på internet styr parame-
trar utanför vår kontroll. Att inte vara säker på om det man söker finns 
eller ej är otillfredsställande särskilt om det visar sig att den sökning 
man gjort inte halkat in på de parametrar som kunde lett till rätt svar. 
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Här menar jag att biblioteket i dess traditionella mening måste vara 
den resurs som argumenterar för den säkra källan. 

I en diskussion där labbtanken ger oss möjlighet att förutsättningslöst 
önska hur information ska kunna märkas upp och hanteras behöver 
vi därför se på vad information är, och hur den på ett mer eller mindre 
sanningsenligt sätt kan manifesteras, för att senare ha idéer om hur 
informationsåtervinningen kan utvecklas via mer intelligent använd 
metadatabeskrivning. 
     
Kan vi lita på google?
Självklart är information egentligen allting, och uppstår när olika para-
metrar möts och förståelse uppstår hos den som ställer frågan. Men 
de delar som gör detta möjligt är ofta dolda och det gäller här för bib-
liotekarien att förse dokumenten med de metadata som behövs för 
att sökfrågan ska glida in på relevanta spår som möjliggör trovärdig 
informationsåterhämtning, och här kan det ofta gå snett. På ett semi-
narium om metadata för något år sedan resonerade jag kring hur den 
säkra källan egentligen kan garanteras. 

Om vi googlar efter ett visst dokument på internet - kan vi då vara 
säkra på att de träffar vi får är rätt? Kan vi dessutom lita på att den 
digitala framställningen av en viss boksida återger denna sida rätt 
eller ens att den är ur den bok i rätt upplaga där just den rätta texten 
finns tryckt? Kan vi veta att den digitalisering som gjorts skapats uti-
från det exemplar som efterfrågats, eller är denna digitalisering ”ta-
gen” från ett annat sammanhang där en avbildning av denna boksida 
också gjorts? 

Har man m.a.o. länkat en digitalisering från en annan bok till den egna 
boken för att slippa göra jobbet igen med resultatet att det vi ser inte 
representerar den boksida vi avser att ange som den säkra källan? 
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Finns det någon förlaga?   
 Vid en digitalisering förhåller sig den digitala avbildningen till en för-
laga. Det handlar då om representation och om manifestation och 
om vad som är äkta vara. Vi behöver beskriva de här relationerna 
kring vad vi faktiskt visar via webb, men självklart även vara tydliga i 
presentationerna så man vet vilka bibliografiska data som gäller. Det 
här är viktigt, för i en sökning i en bibliografisk databas som LIBRIS 
förflyttas man med ett knapptryck till en annan sökmaskin - och däri-
från väljer man någon av alla rubriker - och klickar sedan vidare - och 
snart är man lång väg från källan. 

I slutskedet ser man en enbitars digitalisering av något helt annat 
exemplar än det som beskrivits i LIBRIS-posten och som i alla delar 
inte har samma metadata, eftersom objekten är exemplarspecifika. 
Mycket stämmer, men inte allt, och har man otur kan det även vara 
bärande metadata som förväxlats då titlarna råkat vara identiska eller 
upplagorna inte kunnat särskiljas. Men det måste samtidigt sägas att 
det är viktigt att en forskare genom digitalisering ges tillgång till en 
text som annars är svår att nå. Men om de bibliografiska data inte är 
tillförlitliga är resursen inte användbar som källmaterial.
 
Bibliotekarien ett föredöme
I det kan bibliotekarien vara ett föredöme och det är där kontrollen 
genom konsekvent användning av metadata blir lösningen på de 
mängder av information som omger oss i form av text- och bilddoku-
ment och där det mesta är av tillfällighetskaraktär som inte lämpar 
sig för en beskrivning på individnivå. Till detta är dokumenten alltför 
många. Att i en samling av det mer omfattande slaget försöka hitta 
det individuella dokumentet är att likna vid nålen i höstacken. 

Men det gäller att tänka positivt, för man kan ju bland en stor mängd 
objekt hitta det man söker med hjälp av tillräckligt bra innehålls-
beskrivning - och en sådan är att likna vid en samling beskrivande 
metadata. Och som användare kan man också behöva göra en del 
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jobb själv, dvs. bläddra digitalt eller studera digitala listor av olika slag. 
Med tanke på stora informationsmängder och att en individuell 
beskrivning i dessa fall av de ingående dokumenten är ogörlig, måste 
vi därför satsa på de ”smarta” lösningarna som exempelvis metadatat 
”ämnesord”. Ett sådant kan säga mycket och kan beskriva innehållet i 
en mängd dokument med hjälp av kategoriseringar av typen innehåll, 
funktion, form och genre. 

Det gäller alltså att med hjälp av tillräckligt hög bibliografisk nivå göra 
s.k. samlingsbeskrivningar baserade på denna typ av kategoriseringar. 
Och här gör sig biblioteks-labbet gällande för på så övergripande ex-
perimentell nivå arbetar inte biblioteken idag, men frågan är om vi har 
råd att låta bli.  



57K A P I T E L

Foto N.C.

O L O F  H A L L D I N 57





59R A S A  S M I T E  &  R A I T I S  S M I T S

10 Rasa Smite & Raitis Smits

“Liberatory” - The Future of Laboratories and Libraries 
in the Knowledge Society

Let it be a knowledge that we take as a point of departure in this 
discussion about the future of laboratory and library. Initially, the lab-
oratory has used to be about producing new knowledge (as well as 
excavating forgotten one), while the library – about distributing it. 
With the advent of the Internet, knowledge creation and distribution 
have spread out rapidly, far beyond the borders of academic institu-
tions. 

Particularly now, in the age of social online media, different new forms 
of knowledge production and sharing have emerged (wiki, google 
docs and other online collaborative working tools, wikipedia, shared 
data bases, blogs, social networking platforms, google translation 
etc.), which radically has changed the way how people access and 
use the information and create new knowledge.

On the one hand, it shows that the importance of the knowledge in 
our society is constantly increasing, even at such a great extent, that 
we talk not only about the “knowledge society”, but also about the 
“knowledge economy”. This means, that the knowledge is going to 
become a cornerstone of the future society, and that the knowledge 
is what will determine its value system.

On the other hand, this means also that there is an urgent demand for 
new ideas and new approaches in transforming formerly prioritized 
knowledge-based institutions and their structures, such as laborato-
ries and libraries. 
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* the laboratories in the information age – E-Lab case in Riga

When the Internet got out of the academic research laboratories, 
where it was developed, artists were among those first ones, who 
actively took part in exploring new digital realms. In the second half 
of the 90s a new tendency of establishing new media art laboratories 
began in Western and Eastern Europe, as well as in other parts of the 
world. In 1996 we established our first Electronic Arts Laboratory in 
Riga – the E-Lab. 

It soon became clear that this is much more than just a space with 
shared equipment and experiment with new tools for artistic expres-
sions. These independent laboratories facilitated the creation of new 
knowledge that was influenced by new information technology para-
digm. 

In 1997 together with the E-Lab we established a new initiative – a 
creative Internet radio network, where artists used live streaming 
sound as a tool for exploring the boundaries of this new digital world. 
Artistic imagination, and sound with its capability to maintain non-lin-
ear space perception, helped to navigate within the unknown space 
of digital networks, and to fill it with meaningful content. It was new 
knowledge and even a new domain which was opened up as a result 
of these creative experimentations.
 
The role of these laboratories was not limited to the activities in virtu-
al space only, they also operated as a bridge connecting events in real 
life with online activities. For instance, we were providing live streams 
from our early Art+Communication festivals (1997-1998) not only from 
the conference and lectures, but also from informal conversations 
during the coffee breaks, club events, and special sessions, which 
involved remote participants. In this way we were also creating a new 
social phenomena such as online presence.
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And last but not least, the E-Lab was also a new type of a social 
space, where young people with different backgrounds, different 
disciplines, and different nationalities could meet and work together. 
This is particularly important for both – new knowledge creation as 
well as for social innovation. 

* future of the laboratory

Today it is important that not only artists and scientists work together, 
but also that the “Third party”, namely the “Public”, becomes engaged. 
If public engagement may seem familiar in case of a library, it is much 
more challenging for a laboratory. Since such a huge part of today’s 
society is using new information technologies, it is also changing ways 
of how knowledge is created. It is much more open process based 
today and not anymore the privilege of the laboratories. Thus the  
society pushes laboratories to become more open.
 
And this transformation towards more open models also refers to art. 
The changing role of art today is to become a catalyst for transforma-
tion in the society, science and technologies. However, it refers main-
ly to contemporary media art and the art that works with science, 
namely, to those art fields, which in their creation process need rather 
laboratories (not the studios). More than that, digital media art can 
also serve as the platform for innovative and creative transformation 
of the functions of laboratories / libraries.
 
But more generally, innovation in transforming these structures may 
be primarily found in mixing different approaches, combining different 
tactics and fusing previously separated functions. We have identified 
the four most important sectors where transformation should take 
place:
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1. Knowledge divide
Today all knowledge is becoming transformed into digital informa-
tion. However, there is also a knowledge, which can’t be neither 
transformed, nor created and perceived into digital data. This type of 
knowledge may refer to practical skills and/or collaborative working 
processes. For instance, FabLab (digital fabrication type of labora-
tories), where the result has to be very concrete – a physical object, 
or opposite – when the result is not determined like in art-science / 
biotech laboratories). Therefore future laboratories have to maintain 
a link between those two types of knowledge – the digital and in the 
practice experienced ones.

2. Knowledge tracing
Already a century back, there were envisioned ideas of tracing the 
public involvement in different functions provided by the city, in order 
to improve public services. Knowledge tracing becomes particularly 
important in today’s network innovations, such as “internet of things”, 
“semantic web”. “Tracing” of the public and how they use the knowl-
edge, is successfully used in the business worlds and by different In-
ternet services, whereas it has been very little explored in the art and 
culture fields. 

Yet, as we consider that public engagement is a key factor in trans-
forming labs/libraries, we suggest, that “knowledge tracing”, and par-
ticularly its visualizations – how it is being created, produced, distrib-
uted, shared, exchanged and perceived, and analyses of it, could be a 
very important part of future lab research, the benefit of which would 
be a better established link with the society. 

3. Knowledge production and innovation network
For future laboratories, so they become innovative to the maximum, 
it is important that people with different knowledge works together. 
The main axis around which the work in such a lab should be orga-
nized include – student involvement (in research, project design and 
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implementation), public engagement, collaboration with science and 
other fields, as well as cooperation with arts and business worlds, and 
also with governmental, independent and commercial, mainstream 
and underground sectors. 

In such a diversity, where people contribute with their own unique ex-
pertise, it is more easy to find solutions for very different issues. Such 
‘network’ is also more resilient, more sustainable, thus the new knowl-
edge, which is being created and produced in such an environment, 
will be provided with continuity. Trans-disciplinary networking is not 
new for new media art laboratories. In the 90s at the E-Lab we, visual 
artists, were working together with musicians, djs, club culture activ-
ists, poets, writers, researchers and young active people, organizing 
also lots of activities outside of the lab, in the city. 

Later (in 2001) we expanded our  collaboration network by working 
together with radio amateurs, community and pirate radio activities, 
and scientists – we were producing live stream performances from 
Radioastronomy Center in Irbene radio-telescope. 

More recently (2012) together with biologists and physicists we have 
been experimenting with new generation bio-energy technology, 
building low-voltage “bacteria battery” and making sonifications and 
visualizations of the energy generation process. Step by step our net-
work becomes more diverse.

4. Knowledge sharing and public engagement 
Today more often artists and scientists are working together, and 
they have also already experienced benefit of this collaboration. But 
for the knowledge created in laboratory to be transformed into real 
life conditions and for larger public’s benefit, it is crucially important to 
involve local communities and wider public in the knowledge creation 
process. 
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This requires both – the search for new artistic language, which would 
be capable “to talk” to different people and to communicate artistic 
and scientific inventions to different audiences, as well as establishing 
the link with the business world, which today is more successful in 
public engagement than art. 

Also in our practice, we realized that besides the scientists we need 
to be engaged with much more different parties. In order to continue 
the “bacteria battery” research, during summer and fall of 2012 we 
organized a series of “Renewable Lab” symposiums and “bacteria 
battery” workshops for artists and rural communities. 
 
It was also a challenge for scientists to get out of their laboratories, 
and to meet and work together not only with artists, but also with 
their prospective audiences – people from rural communities. 

Currently we are willing to establish connections also with the busi-
ness incubators, so we can ensure that our artistic inventions (such 
as, “Talk to me” – plant communication project) reach a larger public. 
An audience keen on testing and providing feedback, thus giving us 
an input and an other perspective to continue the research. Audience 
feedback has been widely used in product development by compa-
nies, whereas art world usually prefers to see audience rather from a 
distance.

This begin to change with experimental art, performances and ac-
tions, and later with media arts, and particularly the interactive art. 
We believe that art, which finds a common language with the people, 
and creates feedback with them, is the key art form of the 21st centu-
ry, which finally will overcome the gap that emerged during the 20th 
century between the public and modern contemporary art. 
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* conclusions

In the information age knowledge production is not any more a privi-
leged function of laboratories, nor is the knowledge distribution prior-
itarized by libraries. It is important to transform these both knowledge 
institutions, so they could successfully change accordingly to rapid 
changes in the society. 

Referring to the changing role of art can play a particular role in it, 
acting as a catalyst in this transformation and serving as a platform 
for different disciplines to meet. 

Hence, the “Future liberatory” is the space (real, physical), which facil-
itates collaboration between artists and scientists, but also respon-
sible entrepreneurs, engineers, and other people with different back-
grounds. But it is also a bridge between the knowledge created in the 
laboratory (or accessed in the library) and its practical implications. It 
is important because artistic and scientific inventions have to be inte-
grated into real life, they have to interact and to create feedback with 
public awareness. 

More than that, the public has to take an active role in using this new 
created knowledge and engage in its creation. In short, the key ele-
ment for “future liberatories”, is public engagement.

http://rixc.lv5
http://xchange.re-lab.net
http://renewable.rixc.lv 
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11 Carl Unander-Scharin

Den stora ackumulatorn och uppgraderingens 
kontrapunkt1

Inledning. Ackumulationens säregenhet

Vad är det som särskiljer människan från djuren? Tumgreppet, em-
patin, själen, elden, minnet, förmågan att härma? En artikel i Science 
[2] från 2012 beskriver studier av primater som visar att ackumulation 
av kunskap är en för människan säregen förmåga. Människan har en 
unik drift och förmåga att sammanställa kunskap och att i samarbete 
med andra lösa problem med hjälp av denna. Fram till skriftspråkens 
uppkomst för drygt 5000 år sedan var den muntliga traderingen vår 
enda metod för ackumulation av kunskap.  I den digitala samtiden 
lever vi istället i ett moln av ackumulerad kunskap som vi trådlöst kan 
hämta hem till våra bärbara konsoller.
 
Men de digitala källorna är varken helt tillförlitliga eller helt stabila. En 
illuminerad handskrift från 1200-talet har sannolikt en betydligt längre 
livscykel än en .doc-fil från 1990-talet eller en .mov-fil från 2010-talet. 

Minnena ljuger. 

”Minnena ljuger” döper poeten Kjell Espmark sin på det 80e 
levnadsåret utgivna självbiografi [3]. I en passage beskriver författaren 
ett barndomsminne som vid närmare begrundan visar sig vara byggt 
på ett fotografi av författaren själv som barn – som Espmark sett vid 

  
1 Kontrapunkt är en musikalisk teknik för att fläta stämmor. Exempelvis en fuga eller en kanon.
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ett senare tillfälle och kring vilket han fabricerat en minnesbild. 
Förståelsen för att vårt minne inte självklart tillhandahåller tillförlitlig 
kunskap, har lett människan till att skapa allt komplexare externa ac-
kumulatorer. 

I en artikel från 1945 skriver Vannevar Bush fram visionen om The 
Memex [1]. Detta är en ackumulationsapparat som har många likheter 
med de digitala arbetsstationer som är kopplade till Internet av idag. 
Artikeln tar sin utgångspunkt i den tystnad som genetikens fader 
Gregor Mendel och hans epokgörande arbete befann sig i slutet av 
1800-talet. Det tog över 30 år innan hans arbete upptäcktes och 
fördes vidare av andra forskare. Med en Memex, argumenterar Bush, 
ska människan kunna förhindra att sådant upprepas. Här har han del-
vis fått rätt – Internet möjliggör omedelbar spridning av både goda 
och dåliga nyheter. 

Men samtidigt utgör det oöverblickbara flödet av information en 
oväntad problematik. Hur finner vi väsentlig information när “allt” är 
potentiellt sökbart – men när det vi söker ofta ligger bortom de svår-
forcerade lagren i den totalt dominerande sökmotorn Google? Infor-
mationssökning och källkritik är områden där utbildning behövs i den 
digitaliserade samtiden. 

På en punkt särskiljer sig Bushs vision om Memexen från en nutida 
Googlesökning: en av de grundläggande idéerna var att skapa ett 
”trail”, ett spår av sökningar och dess resultat – för att därmed efter-
likna människans associativa tänkande och minnesförlopp. Även om 
historiken i en webläsare har likheter med detta, är den en mycket 
rudimentär version av det associativa spår av infall och avsteg utmed 
sökandets vägar, som Memexen tänktes ha. 

De digitala medier vi idag har bygger på en lång förhistoria av ut-
veckling av skriftspråk, trycktekniker, bibliotek och olika avbildnings- 
teknologier. Manovich [4] pekar på en avgörande skillnad mellan 
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boktryckarkonstens genombrott och den digitala remedieringen av 
boken – nämligen att datoriseringen har genomslag på alla nivåer i 
det mediala flödet – till skillnad från boktryckarkonsten som hade sitt 
genomslag enbart på distributionsfasen av boken. Stora delar av det 
material som finns på Internet är migrerat till den digitala domänen 
från den analoga världen. Detta material omvandlas till ett antal 
dominerande digitala format, vilka tillsammans med några domin-
erande protokoll utgör basen för kommunkation över internet. I vår 
dröm om den stora ackumulatorn förutsätts att alla dessa format och 
protokoll i sig är konstanta. 

Migrering2 i de döda teknologiernas minneslund. 

I min verksamhet som upphovsman på musikområdet har jag på nära 
håll upplevt digitaliseringens möjligheter och även dess baksidor. I 
slutet av 1970-talet konstruerade jag en synthesizer byggd på en dig-
ital IC-krets från Texas Instruments – vilken i sin tur dokumenterades 
på analoga kassettband. Synten som sådan styrdes av analoga tryck- 
knappar, resistorer och kondensatorer, vilka via ett kopplingsdäck 
omvandlades till elektriska signaler som inom IC-kretsen gjordes om 
till ljudvågor, vilka sedan gick att spela genom en högtalare. 

Sedan 1980-talet har jag ägt många kommersiellt producerade digi-
tala synthesizers, och från 1990-talet har jag arbetat med musikdata i 
dess nu dominerande form: att själva ljudvågorna spelas in i ett dedi-
cerat musikprogram i en dator – för att där sparas, manipuleras, reor-
ganiseras och omkomponeras. Den rudimentära IC-kretsen, 80-talets 
trummaskiner och FM-syntar, 1990-talets samplers och dedicerade 
musikdatorer - idag är det självklart att en dator har en så kraftig 
beräkningspotential att den kan parallellt köra programvaror som kan 
emulera allt detta samtidigt som den genererar det slutliga ljudresul-
tatet. 

  
2 Att migrera data är att flytta den mellan olika format och plattformar.
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Cirkeln sluts när emulatorn blir så kompetent att den innefattar i 
stort sett alla steg av produktionen. 

Uppgraderingens kontrapunkt. 

Det är ingen tvekan om att datorerna blivit mycket mångsidigare på 
ett par decennier. Men samtidigt som hårdvaran, det vill säga den 
konkreta maskin som processar denna mångfacetterade kod blir 
allt snabbare och mindre, uppstår nya problem. I praktiken utför den 
ständiga förändringen/ förbättringen av processorer och hårdvara 
en bisarr och gravitetisk uppgraderingskanon (i ordets musikaliska 
betydelse3) med utvecklingen av mjukvaran. Processorerna utvecklas, 
vilket leder till att programvaran utvecklas. 

Programvaran utvecklas, vilket leder till nya krav på hårdvaran. Ett 
klassiskt exempel är när Apple bit för bit övergav fortran-processorn, 
och ett annat när OS9 fasades ut – och så småningom inte gick att 
starta i nya modeller. För oss som hade 1000-tals timmar av arbete i 
OS9 specifik programvara blev detta ett migreringsproblem av stora 
mått. Denna uppgraderingens kontrapunkt gör bit för bit gammal in-
formation oläslig. Till och med inom samma datorfamiljs programvara 
(t.ex. Apples Logic eller Apples iMovie) är projekt som är äldre än fem 
år ofta svåra eller omöjliga att öppna med dagens version av samma 
programvara. Den enkla lösningen - att ständigt uppgradera både 
programkod och filer - är i praktiken omöjligt när mängden projekt 
och filer med åren blir omfattande. 

Framtidens skrivpulpet och molnets begriplighet

Idag är det möjligt att läsa och att anteckna direkt i digitala dokument 
som t ex PDFer. Detta är en möjlighet som funnits i några år - ett för-
farande som förefaller väldigt praktiskt. 

  
3 En kanon är en melodi som skapar ackord med sig själv. 
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Att i den digitala filen göra anteckningar under läsningen.
Men återigen uppstår frågan om migrering. Hur och på vilket sätt 
sparas den tillagda informationen i pdf-filen? Nyligen hade jag stora 
problem med Apples program Förhandsvisning – när jag gjorde an-
teckningar i filen uppstod i stället märkliga grafiska tecken. Vilket led-
de till frågan: är detta ett pålitligt system för anteckningar? Kommer 
anteckningen jag gjorde nu att komma upp när jag öppnar denna fil 
om fem år i en annan dator som har en annan processor, ett annat op-
erativsystem och en annan programvara för läsning av pdf-filer? Det 
är inte ens säkert att pdf-filen är det dominerande formatet om 5 år. 

På samma sätt som min yrkesbana präglats och alltmer kommer att 
präglas av hård- och mjukvaruföretagens oförutsägbara utvecklings- 
planer, kommer också samhället att präglas av kortsiktigheten hos de 
som skapar teknologierna. Samma process som successivt gör att 
mjukvaran och informationen tycks flyga allt högre uppe i ”molnet”, 
skapar växande högar av döda teknologier och därmed sopberg. 

Visionen om en allomfattande ackumulator är lika lockande som kan-
tad av olösta frågor i det vardagsnära livet för människan. Kommer 
informationen i molnet att alltmer utgöras av oläsbara ettor och nol-
lor eller kommer vi finna sätt att låta den digitala informationen vara 
begriplig i många sekler framåt liksom de gamla handskrifter som är 
läsliga än idag?

[1] Bush, V. 1945. As we may think.
[2] Dean, L.G. et al. 2012. Identification of the social and cognitive 
processes underlying human cumulative culture. Science. 335, 6072 
(2012), 1114–1118.
[3] Espmark, K. Minnena ljuger.
[4] Manovich, L. 2002. The Language of New Media. The MIT press. 
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12 Nils Claesson

Om bibliotek, Diderot och smartphones

Varje människa förbunden med en dator eller motsvarande mobil kop-
plad till internet är en bok. Eller i vilket fall en volym i ett bibliotek av 
miljarder användare. Det är ett ickehiearkiskt bibliotek i den meningen 
att det inte har något centrum. Internet aktualiserar encyklopedister-
nas radikala projekt från 1700 talet. 

Filosofen Denis Diderot, huvudredaktören bakom det franska sjut-
tonhundratalets encyklopedi, skrev många av sina största litterära 
och politiska verk för byrålådan. Vissa av hans verk återfanns först på 
1830 talet och ett av manuskripten hittades först 1963. Varför valde 
Diderot att skriva för byrålådan? 

En orsak är att det förrevolutionära Frankrike var en diktatur. Det var 
farligt att skriva kritiska texter, men det är inte hela sanningen. Did-
erot trodde inte på att påverka offentligheten. Början till vad vi idag 
kallar för en offentlighet växer fram på 1700 talet. Diderot tänkte som 
en av 2000 talets smarta konsulter. Han ville nå dem med makt och 
inflytande, han ville skapa en liten upplyst elit. 

Den inställningen ledde till att han under stora delen av sitt liv pub-
licerade sina texter för en liten skara aristokrater och finsmakare. 
(Han var tidvis försörjd av Katarina den II av Ryssland). Samtidigt går 
Diderot mot sin egen elitism i arbetet med den stora encyklopedin där 
högt är lika viktigt som lågt. Artiklar om att garva hudar eller smälta 
metaller tar större plats än texter om Colosseum eller antika kungar. 
Encyklopedisterna arbetade som reportrar. De tog sig till verkstäder 
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och försökte få arbetare och förmän att förklara hur olika saker pro-
ducerades. De utvecklade strategier för att få tag i och distribuera 
kunskap. Det är inte långt från det tidiga internets slogan om Informa-
tion wants to be free.  
 
Voltaire kommenterar detta genom att återberätta en historia om hur 
hovet i Versailles hade suttit och diskuterat vad de egentligen visste 
och kommit fram till att de egentligen inte visste så mycket. 
Madame de Pompadour sa:
-Jag använder rouge varje dag men jag vet inte vare sig vad det består 
av eller hur det är tillverkat.
Då hade en hovman sagt:
-Varför inte titta in i boken som är förbjuden men finns hemma hos alla 
bildade människor: encyklopedin. 
Någon gick och hämtade encyklopedin och plötsligt fick alla veta hur 
rouge tillverkades. Känns det igen?

Idag skulle ett middagssällskap ha tagit upp sina smartphones och 
frågat Google. Det finns inte längre behov av att slå upp betydelsen 
av ett ord. Det innebär att moderna människor idag går omkring 
med hela biblioteket i fickan. Frågan blir då om det gör bibliotek och 
bibliotekarie, ett ansett och svårt yrke som kräver år av utbildning, 
onödigt? 

För många människor innebär förekomsten av Google eller internet 
överhuvudtaget att bibliotek eller för den delen dagstidningar av 
papper blir överflödiga. Men det stämmer inte eftersom Google och 
andra sökmotorer är varumärken. Sanningen på internet är till salu, 
du kan betala för att bli rankad av en sökmotor och marginella infor-
mationer har en tendens att uteslutas.  Google och andra sökmotorer 
utvecklas efter en tämligen absurd marknadslogik: Det går till på så 
sätt att dina intressen kartläggs av sökmotorn och om din profil visar 
att du exempelvis gillar basketboll, pudlar eller akvariefiskar kommer 
resultatet av dina sökningar att anpassas efter din personliga smak. 
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Orsak till detta är det som ekonomistudenter lär sig under lektion ett 
på Handelshögskolan: Det finns inga gratisluncher. Varför ska Goo-
gle eller Youtube eller annan populär instans på internet fortsätta sin 
verksamhet av pur välvilja mot mänskligheten. De måste tjäna pengar, 
de har tusentals anställda som ska få lön. Om inte google eller mot- 
svarande talar sanning behövs det en ny sorts bibliotekarie. En expert 
som är lite av en kunskapsfilosof. Borde inte varje högskola ha en 
jourhavande filosof?
 
Genom praktiska exempel lära människor hur de ska ta reda på bättre 
fakta på egen hand och använda sina upptäckter för att kommunicera 
med andra. En kritiskt inställning till nya media och en vaccination mot 
att bli utnyttjad av elektroniska krafter borde vara obligatoriskt i all 
undervisning. 

För det märkliga med datorn som vandrat in i våra arbetsplatser och 
hem är att den är både en produktionsmaskin och en distributions-
maskin. Det enda som begränsar användningen är egentligen dina 
egna kunskaper. Det behövs vad en finsk grupp av nät-aktivister kring 
en organisation som kallade sig katastro.fi formulerade för tio år se-
dan. Ett media survival kit. Ett minimum av kunskap för att inte bara 
konsumera utan också kunna skapa media.

Om det i konstsammanhang idag är vanligt att förstå fenomenet 
laboratorium i bemärkelsen ”forskningslaboratorium”, en plats för ex-
periment och ej för produktion av annat än prototyper, har begreppet 
laboratorium helt motsatt betydelse i den optiskt kemiska bildfram-
ställningstraditionen. I den analoga filmens och fotografins historia är 
”labbet” den fabriksmässiga inrättning där den färdiga fotografiska 
bilden eller filmen färdigställts under hantverksindustriella former. Ett 
filmlaboratorium var filmindustrins hjärta. Labbet befolkades av spe-
cialister i vita rockar. Dit gick filmaren för att kolla dagstagningar, di-
skutera hur den färdiga filmen skulle ljussättas, beställa effekter som 
upp- och nedtoningar eller ännu mera avancerade jobb i den optiska 
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printern. Labbet luktade kemikalier. Att bli igenkänd på labbet och få 
kommentarer från specialisterna i vita rockar betydde på ett sätt att 
bli en del av branschen, att ingå i ett nätverk av filmarbetare. 

De fotografiska och filmiska laboratorierna var också en plats för 
kunskapsöverföring. Genom att se på resultatet tillsammans med 
specialister lärde sig filmarbetarna vad som fungerade i bild. Film-
labbet var alla filmkopiors stora moder och där printades också alla 
visningskopior av långfilmer som sedan distribuerades till biografer 
över hela landet. Men labbmodern kallade också tillbaka filmkopiorna 
då och då för att synas och lagas och tvättas i reningsbad och få en 
ny skyddande hinna av gelatin. 

Även textning av de utländska kopiorna skedde på labben. Texten 
skrevs in kemiskt på varje ruta. Undertexterna etsades in i filmkop-
iorna i en idag förbjuden miljöfarlig process. Ett filmlabb var vad ett 
tryckeri är för en tidning. Fast mindre och mera mystiskt eftersom det 
var ett ställe där den filmiska magin fulländades. Mitt i det fabriksmäs-
siga fanns i det analoga förfaringssättet lite av alkemins strävan att 
tillverka guld. Ur en industriell kemisk process som innefattade ädla 
metaller, gelatin från djurhudar, giftiga kemikalier och tungmetaller 
utvanns filmisk och fotografisk magi. (Det är logiskt att August Strind-
berg blandade sina fotografiska experiment med försök att framställa 
guld efter medeltida metoder). Hundra år av filmiska maskiner och 
optiska-kemiska-mekaniska apparaturer som alla kräver sina special-
ister har ersatts av den digitala världens ettor och nollor.

Det är först när filmen och fotografin blir helt digitaliserade som 
fenomenet laboratorium  i filmsammanhang får en ny betydelse. Det 
sker gradvis under 1990-talet då den digitala tekniken plötsligt blir 
tillgänglig för en hel yrkeskår. Denna utveckling får flera svar. Dels 
kommer det en reaktion av nostalgi över de analoga processerna och 
materialen. Det är speciellt starkt i bildkonstens värld där det blivit en 
trend att gallerikonstnärer vill arbeta med 16 och 35 mm film också 
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i visningsledet. (Vilket är dyrt och krångligt), Denna utveckling är å 
ena sidan styrd av en kärlek till filmens tradition och fascination inför 
den analoga maskinvärlden men å andra sidan följer den konstmark-
nadens kapitalistiska logik att söka det exklusiva. 

Gallerikonsten riktar sig till en snäv marknad av samlare och har heller 
inga anspråk på att kommunicera med massorna. Paradoxen för den 
konstnärliga filmen är att biografdistributionen av ”smal” film margi- 
naliserats och biografutbudet idag helt domineras av produktioner 
från den anglosaxiska världen och att det ställe där en bred publik 
möter konstnärlig film, vid sidan av TV och internet, idag är muséet 
och konsthallen. Idag har en viktig dokumentärfilm hellre premiär på 
Moderna Museet än på Folkets Bio.

PS
En viktig teaterreform som Diderot bidrog till var att få aristokratin i 
Frankrike att upphöra med (o)vanan att själva ha en plats på scen  
under teaterföreställningar.
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Det sägs att det tar längre tid för en människa att bli vux-
en idag 2013 än för tjugo år sedan. Orsaken sägs vara nya in-
formationstekniker som kullkastat de mera traditionella sät-
ten att upptäcka världen, lära sig saker och mogna. Men vissa 
saker förändras ju aldrig. Barn leker i sandlådan. Det regnar 
på sommaren och böcker är viktiga och bibliotek. Men be-
hövs det böcker och bibliotek? Snart kanske det bara finns 
e-böcker och är inte internet ett enda stort bibliotek?  
Du kan söka efter den mesta fakta i din mobil. Inte sant.
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www.stdh.se   www.sada.se
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