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Digital	  publicering	  av	  kulturtidskrifter:	  
slutrapport	  till	  Kulturrådet,	  2012.	  
Erling	  Björgvinsson,	  Anders	  Bräck,	  Per	  Engström,	  Jennie	  Järvå,	  och	  Christel	  
Lundberg.	  

Introduktion 
Denna	  rapport	  redovisar	  aktiviteter	  och	  insikter	  om	  vad	  det	  kan	  innebära	  att	  
publicera	  kulturtidskrifter	  digitalt,	  och	  vad	  det	  innebär	  för	  en	  mediaverkstad	  och	  
kulturtidskrifter	  att	  samarbeta	  med	  ett	  forskningscenter	  och	  magisterutbildning	  
inom	  nya	  medier	  och	  interaktionsdesign.	  Denna	  rapport	  redovisar	  projektaktiviteter	  
och	  insikter	  som	  gruppen	  har	  fått,	  dels	  genom	  två	  skarpa	  digitala	  
kulturtidskriftsproduktioner,	  dels	  genom	  att	  studera	  och	  diskutera	  exempel	  på	  
digital	  publicering	  och	  forskning	  som	  berör	  frågan.	  	  	  	  

Syfte, mål och frågeställningar 
Syftet	  med	  projektet	  är	  att	  undersöka	  hur	  digital	  och	  tryckt	  publicering	  av	  
kulturtidskrifter	  samspelar	  på	  ett	  fält	  där	  de	  båda	  publiceringsformerna	  har	  samma	  
rang.	  Digital	  publicering,	  i	  en	  betydelse	  där	  man	  lämnat	  försöken	  på	  att	  överföra	  en	  
befintlig	  tryckt	  tidskrift	  till	  ett	  digitalt	  medium,	  erbjuder	  helt	  andra	  narrativa	  och	  
redaktionella	  möjligheter	  och	  skapar	  andra	  förväntningar	  på	  läsupplevelsen.	  

Intresset	  för	  den	  digitala	  publiceringen	  växer	  självklart	  i	  samma	  takt	  som	  läsandet	  
går	  från	  den	  traditionella	  pappersbundna	  publiceringen	  av	  tidningar,	  böcker	  och	  
tidskrifter.	  För	  kulturtidskrifternas	  del	  är	  det	  viktigt	  att	  trots	  sina	  påtagliga	  
ekonomiska	  begränsningar	  kunna	  vara	  del	  av	  det	  nya	  medielandskapet	  på	  samma	  
villkor	  som	  ekonomiskt	  starkare	  utgivare.	  Högst	  sannolikt	  är	  kulturtidskrifternas	  
ekonomiska	  situation,	  utöver	  intresset	  för	  de	  nya	  mediernas	  unika	  möjligheter	  och	  
ständiga	  utveckling,	  ytterligare	  en	  orsak	  till	  att	  söka	  sig	  till	  digital	  publicering.	  Det	  
ekonomiska	  incitamentet	  är	  inte	  minst	  påtagligt	  för	  dem	  som	  vill	  starta	  en	  ny	  
kulturtidskrift,	  i	  och	  med	  den	  egenburna	  ekonomiska	  insats	  som	  i	  bästa	  fall	  leder	  
fram	  till	  produktionsstöd	  efter	  de	  fyra	  första	  numren	  –	  en	  kostnad	  som	  när	  det	  gäller	  
papperstidskrifter	  många	  gånger	  är	  sexsiffrig.	  Tyngdpunkten	  för	  projektet	  har	  varit	  
att	  med	  dessa	  förtecken	  utforska	  på	  vilka	  sätt	  och	  enligt	  villkor	  som	  den	  digitala	  
publiceringen	  särskiljer	  sig,	  och	  ge	  exempel	  på	  vilka	  helt	  nya	  möjligheter	  den	  
erbjuder	  som	  medium	  för	  kulturtidskriftspublicering.	  	  

Centralt	  att	  undersöka	  har	  varit:	  

● Vilka	  nya	  narrativa	  former	  kan	  uppstå	  då	  kulturtidskrifter	  publiceras	  digitalt?	  
● Hur	  kan	  digital	  publicering	  samspela	  med	  tryckta	  utgåvor	  och	  litterära	  

evenemang?	  
● Hur	  skiljer	  sig	  publicering	  för	  stora	  skärmar	  från	  laptops,	  tablets,	  läsplattor,	  

mobila	  enheter	  mm?	  
● Hur	  påverkas	  de	  temporala	  aspekterna	  av	  publiceringen?	  	  
● Hur	  påverkas	  relationen	  mellan	  redaktörer,	  journalister	  och	  läsare?	  
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● Hur	  samspelar	  digitala	  kulturtidskrifter	  sinsemellan,	  med	  andra	  sajter	  och	  
andra	  mediekanaler	  nu	  när	  läsare	  i	  allt	  större	  grad	  skapar	  sina	  egna	  tidningar	  
genom	  att	  foga	  ihop	  flöden	  från	  delar	  av	  olika	  tidningar,	  bloggar,	  och	  
twitterflöden?	  

● Hur	  kan	  olika	  former	  av	  läsardeltagande	  utvecklas:	  direkt	  i	  relation	  till	  
kulturtidskriften	  och/eller	  i	  separata	  mediekanaler,	  såväl	  som	  genom	  publika	  
arrangemang?	  

Frågor	  som	  tillkommit	  under	  arbetet	  är:	  	  
● Hur	  förhåller	  sig	  produktionerna	  till	  föreställningar	  om	  kvalité?	  
● Vem	  underhåller	  sidorna	  och	  hur?	  
● Vem	  arkiverar	  sidorna	  och	  hur?	  

Målet	  har	  varit	  att	  genomföra	  två	  experimentella	  publikationer	  för	  att	  få	  en	  tydlig	  
bild	  av	  vilka	  typer	  av	  publiceringsformer	  som	  lämpar	  sig.	  Kulturtidskriftsnumren	  har	  
producerats	  i	  en	  process	  där	  man	  redan	  från	  början	  utgår	  ifrån	  att	  de	  uteslutande	  ska	  
publiceras	  digitalt.	  Vi	  har	  i	  så	  hög	  grad	  som	  möjligt	  sökt	  frigöra	  oss	  från	  de	  
föreställningar	  som	  följer	  med	  från	  det	  tryckta	  mediet	  och	  undersöker	  hur	  man	  som	  
kulturtidskrift	  förhåller	  sig	  till	  de	  förväntningar	  på	  framställning,	  deltagande,	  
sammanlänkningar	  mm	  som	  istället	  uppstår.	  

Projektplan  
Projektplanen	  innehöll	  följande	  aktiviteter:	  

• 	  Våren	  2011	  genomförs	  en	  skarp	  produktion	  av	  en	  litterär	  tidskrift	  med	  fokus	  
på	  experimentell	  poesi.	  Under	  hösten	  2011	  görs	  samhällsorienterad	  
kulturtidskrift	  som	  till	  största	  delen	  består	  av	  längre	  artiklar,	  för	  att	  
undersöka	  hur	  dessa	  samspelar	  med	  andra	  medieformat	  såsom	  ljud	  och	  rörlig	  
bild,	  animationer	  osv,	  och	  om	  de	  kan	  samspela	  på	  ett	  nyskapande	  sätt.	  	  

Våren	  2011	  

● Undersökning	  av	  olika	  existerande	  publiceringsplattformar.	  
● En	  skarp	  produktion	  med	  fokus	  på	  experimentell	  poesi	  genomförs	  av	  

litteraturtidskriften	  Pequod	  i	  samarbete	  med	  ett	  antal	  poeter,	  forskare	  från	  
Medea	  och	  masterstudenter	  i	  interaktionsdesign	  vid	  Konst,	  kommunikation	  
och	  kultur,	  Malmö	  högskola.	  	  

● Publicering	  av	  numret	  på	  nätet	  på	  passande	  existerande	  plattform.	  
● Utvärdering	  av	  hur	  innehållet	  förändras	  när	  det	  produceras	  utifrån	  digitala	  

förutsättningar,	  hur	  det	  påverkar	  arbetets	  organisering	  (inklusive	  hur	  
författaren	  och	  redaktörernas	  roll	  förändras)	  och	  läsarnas	  åsikter	  om	  sådan	  
publicering	  som	  delvis	  är	  digital	  och	  delvis	  tryckt.	  	  

● Sammanställa	  och	  i	  seminarieform	  presentera	  resultatet	  för	  ett	  antal	  
kulturtidskrifter	  verksamma	  i	  regionen.	  

Hösten	  2011	  
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● Två	  workshops	  genomförs	  med	  ett	  antal	  inbjudna	  kulturtidskrifter	  och	  läsare	  
för	  att	  utveckla	  (övergripande)	  förslag	  på	  en	  gemensam	  plattform	  för	  
kulturtidskriftspublicering	  som	  bygger	  på	  insikter	  gjorda	  under	  våren.	  

● Rekrytera	  design-‐	  och	  IT-‐utvecklare.	  
● Söka	  utvecklingsbidrag	  från	  Forska	  Väx	  på	  Vinnova	  för	  utvecklingen	  av	  

plattformen.	  Projektet	  kan	  också	  komma	  att	  kopplas	  till	  forskningsinitiativet	  
“Bokens	  framtid”	  på	  Medea	  som	  söker	  ytterligare	  forskningsbidrag.	  

● Produktion	  av	  en	  kulturtidskrift	  görs	  som	  exempelvis	  till	  stor	  del	  fokuserar	  på	  
dagsaktuellt	  reportage	  och	  kritiska	  debatter.	  Detta	  skulle	  med	  fördel	  kunna	  
göras	  genom	  att	  ett	  temanummer	  produceras	  gemensamt	  av	  två	  eller	  tre	  
kulturtidskrifter.	  

● Utvärdera	  innehåll,	  organisatoriska	  förutsättningar	  och	  effekterna	  av	  
samarbete	  mellan	  olika	  kulturtidskrifter	  och	  läsardeltagande	  och	  
betalningsvilja	  för	  sådana	  publikationer.	  

● Arrangera	  ett	  öppet	  seminarium	  för	  att	  sprida	  och	  diskutera	  resultaten.	  
	  
Planen	  är	  även	  att	  upprätta	  en	  sektion	  på	  Mediaverkstaden	  Skåne	  som	  helt	  ägnar	  sig	  
åt	  denna	  typ	  av	  publicering	  och	  utvecklingen	  av	  densamma.	  I	  samarbete	  med	  en	  
forskare	  från	  Medea	  kommer	  vi	  där	  finnas	  tillgängliga	  som	  en	  resurs,	  dels	  för	  
kulturtidskrifter	  som	  behöver	  stöd	  och	  idéer	  i	  sina	  egna	  projekt	  kring	  digital	  
publicering,	  dels	  för	  att	  på	  ett	  mer	  uppsökande	  sätt	  initiera	  nya	  projekt	  med	  dessa	  
förtecken.	  I	  förlängningen	  kan	  detta	  utvecklas	  till	  att	  bli	  ett	  kompetenscenter	  för	  
regionala	  kulturtidskrifter	  så	  väl	  som	  tidskrifter	  på	  annan	  ort.	  	  
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Aktiviteter och genomförande 
Under	  2011	  och	  2012	  har	  Mediaverkstaden,	  forskningscentret	  MEDEA,	  och	  
magisterutbildningen	  på	  Konst,	  kultur	  och	  kommunikation	  på	  Malmö	  högskola	  
tillsammans	  med	  kulturtidskrifterna	  Pequod	  och	  Dagens	  Välfärd	  undersökt	  vad	  det	  
innebär	  att	  göra	  digitala	  kulturtidskrifter.	  Det	  har	  gjorts	  genom	  att	  producera	  ett	  
nummer	  av	  Pequod	  och	  ett	  nummer	  av	  Dagens	  Välfärd.	  	  

	  

	  

Bild	  1.	  Projektets	  förlopp.	  

2011 – Digital litteraturtidskrift 

Under	  våren	  2011	  genomfördes	  den	  första	  experimentella	  produktionen	  där	  
Mediaverkstaden,	  litteraturtidskriften	  Pequod,	  MEDEA	  och	  magisterstudenter	  från	  
Konst,	  kultur	  och	  kommunikation	  vid	  Malmö	  högskola	  samarbetade.	  Initialt	  
innefattade	  samarbetet	  även	  Föreningen	  för	  Sveriges	  kulturtidskrifter	  (FSK)	  och	  
Nordisk	  kulturtidskriftsförening	  (NKTF)	  men	  eftersom	  Jonas	  Lennermo,	  som	  
representerade	  de	  båda	  föreningarna,	  började	  arbeta	  i	  London	  var	  han	  inte	  med	  
under	  genomförandet.	  Delar	  av	  planeringen	  för	  samarbetet	  gjordes	  under	  hösten	  
2010	  där	  han	  medverkade.	  Fortsättningsvis	  kom	  FSK:s	  och	  NKTF:s	  delaktighet	  i	  
projektet	  framförallt	  ske	  i	  kraft	  av	  Anders	  Bräcks	  styrelseuppdrag	  i	  de	  båda	  
föreningarna.	  

Tidskriften	  Pequods	  ingång	  i	  samarbetet	  var	  helt	  öppen,	  dvs	  den	  bästa	  man	  kan	  tänka	  
sig.	  Man	  hade,	  om	  inte	  vaga	  så	  åtminstone	  inte	  fullt	  utvecklade,	  begrepp	  om	  vad	  som	  
kunde	  låta	  sig	  göras.	  Men	  efter	  att	  i	  ett	  par	  decennier	  arbetat	  med	  pappersformatet,	  
och	  på	  olika	  vis	  försökt	  tänja	  innehållet	  i	  en	  litteraturtidskrift,	  kändes	  det	  
inspirerande	  att	  möta	  en	  grupp	  studenter	  som	  med	  helt	  andra	  kunskaper	  och	  idéer	  
med	  all	  sannolikhet	  skulle	  tänja	  hela	  idén	  om	  vad	  en	  tidskrift	  skulle	  kunna	  vara	  och	  
hur	  den	  skulle	  kunna	  presenteras.	  

Efter	  ett	  par	  inledande	  möten	  kring	  upplägg	  och	  praktiskt	  tillvägagångssätt,	  
bestämdes	  att	  projektet	  skulle	  bjuda	  in	  ett	  antal	  författare.	  Nu	  skulle	  dock	  fokus	  ligga	  
på	  att	  hitta	  författare	  som	  möjligen	  –	  utifrån	  deras	  dittillsvarande	  praktik	  –	  hade	  en	  
sorts	  nyskapande	  ådra.	  De	  skulle	  vara	  nyfikna,	  innovativa	  och	  positiva	  till	  att	  
laborera.	  Om	  de	  var	  vana	  att	  s.a.s.	  bestämma	  allting	  själva	  kring	  sina	  texter,	  måste	  de	  
nu	  kunna	  samarbeta,	  och	  också	  lämna	  mentalt	  utrymme	  för	  de	  eventuella	  
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förändringar	  av	  texternas	  form	  och	  utseende	  som	  skulle	  kunna	  uppstå	  i	  mötet	  med	  
studenterna.	  

Hela	  idén	  från	  Pequods	  sida	  gick	  ut	  på	  att	  författarna	  skulle	  arbeta	  målinriktat	  mot	  
ett	  resultat	  som	  innebar	  största	  möjliga	  utnyttjande	  av	  nätet.	  Tanken	  som	  
presenterades	  när	  de	  bjöds	  in	  var	  att	  de	  skulle	  försöka	  lämna	  den	  konventionella	  
tanken	  text-‐på-‐papper,	  och	  dessutom	  tanken	  text-‐på-‐papper-‐överförd-‐till-‐nätet.	  
Förhoppningen	  var	  att	  mötet	  mellan	  författarna	  och	  studenterna	  skulle	  kunna	  leda	  
fram	  till	  originalverk	  för	  nätet.	  

För	  genomförandet	  av	  projektet	  utsåg	  Pequod	  således	  fem	  poeter	  som	  skulle	  
samarbeta	  med	  var	  sin	  studentgrupp	  och	  producera	  ett	  intermedialt	  verk,	  dvs	  ett	  
verk	  som	  både	  var	  digitalt	  och	  fysiskt.	  De	  fem	  poeterna	  var	  Linnéa	  Eriksson,	  Azita	  
Ghahreman,	  Klas	  Mathiasson,	  Helena	  Olsson,	  och	  Pär	  Thörn.	  Forskaren	  Maria	  
Engberg,	  vars	  doktorsavhandling	  handlar	  om	  “born	  digital	  poetry”,	  rekryterades	  för	  
att	  skriva	  en	  inledande	  text	  och	  hålla	  ett	  anförande	  om	  digital	  poesi	  när	  numret	  
lanserades.	  	  

Samarbetet	  mellan	  studenterna	  och	  poeterna,	  som	  varade	  i	  sju	  veckor,	  resulterade	  i	  
verk	  som	  publicerades	  i	  Pequod	  digitala	  nummer	  48	  (se	  bild	  2)	  och	  finns	  att	  beskåda	  
på	  www.pequod.nu.	  Samarbetet	  resulterade	  även	  i	  en	  artist	  book-‐liknande	  box	  där	  
verken	  gestaltades,	  omtolkades,	  och	  remedierades	  på	  nytt	  sätt	  (se	  bild	  3).	  Likaså	  
resulterade	  samarbetet	  i	  en	  poesiafton	  som	  parterna	  arrangerade	  i	  april	  2011	  på	  
Galleri	  21	  i	  Malmö,	  där	  verken	  presenterades	  i	  ny	  tappning.	  	  

	  

Bild	  2.	  Första	  sidan	  på	  Pequod	  nr	  48	  (www.pequod.nu).	  
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Bild	  3.	  Tryckt	  version	  av	  Pequod	  nr	  48.	  

De olika bidragen 

Klas	  Mathiassons	  verk	  ”Stamsång”	  är	  en	  ljuddikt	  baserad	  på	  Sveriges	  nationalsång.	  
Sångtextens	  stavelser	  är	  i	  Klas	  Mathiassons	  version	  knutna	  till	  den	  ton	  de	  framförs	  
med	  i	  sången.	  I	  ett	  webbgränssnitt	  kan	  betraktaren	  med	  hjälp	  av	  musen	  trycka	  på	  ett	  
schematiskt	  pianoklaviatur,	  varpå	  författaren	  i	  ljud	  och	  bild	  framför	  den	  stavelse	  
som	  är	  knuten	  till	  klaviaturens	  ton.	  Första	  gången	  läsaren	  klickar	  på	  en	  viss	  ton	  
sjungs	  den	  första	  stavelsen	  i	  sången	  som	  ligger	  på	  den	  tonen,	  andra	  gången	  sjungs	  
den	  andra	  stavelsen	  osv.	  Texten	  styrs	  således	  av	  den	  melodi	  som	  läsaren	  spelar.	  
Författaren	  har	  kallat	  detta	  kombinerade	  ljud-‐	  och	  tonspråk	  för	  ”fosterländska”.	  
Språket	  har	  sina	  begränsningar.	  Tonomfånget	  är	  smalt,	  men	  den	  sjungna	  texten	  blir	  
nonsens	  och	  har	  en	  obegränsad	  betydelsepotential.	  Detta	  under	  förutsättning	  att	  
tonerna	  inte	  spelas	  i	  den	  ordning	  de	  förekommer	  i	  nationalsången.	  Då	  framförs	  
Richard	  Dybecks	  text	  i	  original.	  Klas	  Mathiasson	  har	  även	  framfört	  sitt	  verk,	  som	  han	  
utvecklade	  tillsammans	  med	  studenten	  Hamed	  Yahyaei,	  vid	  flertal	  tillfällen,	  bl	  a	  i	  
Oslo.	  
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Bild	  4.	  “Ibland	  försvinner	  rösten	  helt”	  på	  Galleri	  21,	  april	  2011.	  Fotograf:	  Svetlana	  
Suvorina.	  

Linnéa	  Eriksson	  är	  fascinerad	  av	  rösten	  och	  dess	  förgängliga	  aspekter,	  och	  till	  sitt	  
verk	  ”I	  bland	  försvinner	  rösten	  helt”	  skrev	  hon	  fyra	  texter	  med	  utgångspunkt	  i	  
artiklar	  och	  läroböcker	  om	  rösten.	  Verkets	  titel	  hittade	  hon	  i	  en	  lärobok,	  och	  de	  två	  
raderna	  ”Ibland	  försvinner	  rösten	  helt,	  under	  några	  timmar	  eller	  hela	  dagar.	  /	  Denna	  
företeelse	  saknar	  helt	  förklaring”	  gjorde	  henne	  intresserad	  av	  att	  låta	  människor	  
uppleva	  denna	  oförklarliga	  företeelse.	  Till	  arbetet	  med	  verket	  bjöds	  Pequods	  
prenumeranter	  och	  redaktörer	  in,	  liksom	  vänner	  och	  bekanta,	  för	  att	  läsa	  upp	  en	  av	  
de	  fyra	  texter	  som	  författaren	  förberett	  medan	  deras	  munnar	  filmades.	  
Uppläsningarna	  pågick	  under	  ett	  par	  timmar	  utanför	  Malmö	  konsthall,	  med	  de	  övriga	  
deltagarna	  som	  publik.	  Samtliga	  deltagare	  fick	  en	  bok	  innehållande	  de	  fyra	  texterna.	  
Deras	  uppläsningar	  har	  nu	  ersatt	  de	  skrivna	  texterna:	  först	  när	  högläsaren	  låter	  
texten	  gå	  genom	  sin	  egen	  kropp	  uppstår	  de	  slutgiltiga,	  visuella	  dikterna.	  I	  
webbpresentationen	  av	  verket,	  som	  skapats	  i	  samarbete	  med	  studenterna	  Camilla	  
Jusis	  och	  Svetlana	  Suvorina,	  kan	  betraktaren	  se	  de	  läsande	  munnarna	  sväva	  omkring	  
i	  var	  sin	  glasburk,	  som	  besynnerliga	  ting	  i	  ett	  kuriosakabinett	  (se	  bild	  4).	  

Arbetet	  med	  ”Do	  I	  resemble	  you	  more,	  or	  …?”	  började	  med	  att	  Azita	  Ghahreman	  
visuellt	  tolkade	  en	  av	  sina	  egna	  dikter	  i	  en	  kortfilm,	  för	  att	  sedan	  bjuda	  in	  andra	  till	  
fortsatt	  skapande.	  Den	  enda	  regeln	  för	  deltagande	  var	  att	  varje	  nytt	  avsnitt	  skulle	  
börja	  där	  det	  senaste	  slutade.	  Denna	  regel	  var	  kopplad	  till	  en	  persisk	  poesitradition	  
där	  det	  sista	  ordet	  på	  en	  rad	  upprepas	  i	  början	  av	  nästa	  rad.	  Inviten	  ledde	  till	  ett	  
visuellt	  poetiskt	  samtal	  mellan	  personer	  i	  Iran,	  Norge,	  Sverige,	  USA	  och	  Kanada.	  
Nästa	  steg	  var	  att	  författaren	  omtolkat	  kortfilmerna	  till	  en	  dikt,	  som	  läsaren	  kunde	  ta	  
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del	  av	  genom	  att	  bläddra	  igenom	  ”tumnaglar”	  av	  kortfilmerna. Verket	  skapades	  i	  
samarbete	  med	  studenterna	  Avissa	  Bigdelli,	  Behrooz	  Taleb	  och	  Nafiseh	  Bouhendi.	  	  

I	  Helena	  Olssons	  bidrag	  har	  de	  tre	  studenterna	  Martina	  Uhlig,	  Alexandru	  Cotoranu	  
och	  Rushina	  Ansari	  relativt	  fritt	  tolkat	  poetens	  dikter	  och	  presenterar	  dem	  utifrån	  
sina	  upplevelser.	  De	  skapade	  en	  digital	  värld	  med	  tydliga	  element	  ur	  de	  fyra	  dikterna.	  
Betraktaren	  kan	  ta	  till	  sig	  poesin	  på	  tre	  nivåer:	  genom	  den	  visuella	  representationen	  
som	  skapats	  på	  webbsidan,	  genom	  att	  höra	  poeten	  själv	  läsa	  sina	  dikter	  och	  genom	  
associativa	  bilder	  från	  Flickr	  där	  andra	  betraktaren	  bidragit	  med	  att	  lägga	  in	  bilder	  
som	  de	  själva	  tycker	  samspelar	  med	  dikterna.	  Eleverna	  ville	  på	  detta	  sätt	  ge	  
betraktaren	  tre	  olika	  slags	  upplevelse	  av	  dikterna,	  och	  med	  tanke	  på	  gensvaret	  
verkar	  många	  tagit	  till	  sig	  idén.	  

	  

Bild	  5.	  Pär	  Thörns	  “I	  am”	  remixad	  av	  en	  etikettskrivare	  uppkopplad	  mot	  Iampoem.net,	  
Galleri	  21,	  april	  2011.	  Fotograf:	  Svetlana	  Suvorina.	  

Pär	  Thörns	  verk	  ”I	  am”	  (se	  bild	  5)som	  gjordes	  i	  samarbete	  med	  Marcus	  Ghaly,	  Scott	  
Meadows	  och	  Baris	  Serim	  har	  rönt	  viss	  uppmärksamhet.	  Helsingborgs	  Dagblad,	  
Kristianstadsbladet,	  och	  Svenska	  Dagbladet	  har	  kortfattat	  diskuterat	  verket,	  och	  en	  
längre	  artikel	  har	  publicerats	  i	  Malmö	  högskolas	  tidskrift	  Teori	  och	  Praktik.	  
Transmediale,	  den	  största	  festivalen	  i	  Europa	  med	  fokus	  på	  digital	  konst,	  bjöd	  in	  Pär	  
Thörn	  och	  studenterna	  att	  presentera	  verket	  vid	  ett	  ”vorspiel”-‐arrangemang	  som	  
ägde	  rum	  27	  januari	  2012	  i	  Nordiska	  ambassadernas	  Faelleshus	  i	  Berlin.	  För	  mer	  
ingående	  information	  om	  arrangemanget	  se	  
http://www.transmediale.de/content/nordic-‐	  embassies-‐felleshus-‐transmediale-‐
2012-‐text-‐sound-‐salon.	  

Angående	  spridning	  har	  även	  (som	  nämndes	  ovan)	  Klas	  Mathiasson	  framfört	  sitt	  
verk,	  som	  han	  utvecklade	  tillsammans	  med	  Hamed	  Yahyaei,	  vid	  flertal	  tillfällen,	  bl.a.	  i	  
Oslo.	  Azita	  Ghahreman	  har	  haft	  planer	  på	  att	  i	  Teheran	  ställa	  ut	  sitt	  verk	  som	  gjordes	  
tillsammans	  med	  Avissa	  Bigdelli,	  Behrooz	  Taleb	  och	  Nafiseh	  Bouhendi.	  
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2012 – Samhällsorienterad digital kulturtidskrift 

Under	  hösten	  2011	  genomfördes	  initiala	  möten	  mellan	  Mediaverkstaden	  Skåne,	  
MEDEA	  och	  tidskriftsredaktören	  Jennie	  Järvå	  som	  vid	  tidpunkten	  planerade	  att	  
starta	  tidskriften	  Dagens	  Välfärd	  –	  en	  samhällsorienterad	  kulturtidskrift	  med	  fokus	  
på	  välfärdsfrågor,	  social	  ekonomi,	  och	  socialt	  entreprenörskap.	  Samarbetets	  syfte	  var	  
att	  undersöka	  hur	  en	  samhällsorienterad	  journalistisk	  tidskrift	  där	  samhällsfrågor	  
även	  belyses	  genom	  konstproduktioner	  kan	  förändra	  produktions-‐	  och	  
publiceringsvillkor	  i	  en	  digital	  produktion.	  Vidare	  var	  syftet	  att	  undersöka	  hur	  digital	  
publicering	  förändrar	  sådan	  publicering	  innehållsligt	  och	  formmässigt.	  	  

	  

Bild	  6.	  Första	  sidan	  på	  Dagens	  Välfärds	  första	  nätupplaga,	  14	  mars,	  2012.	  

Under	  senare	  delen	  av	  hösten	  genomfördes	  planeringsmöten	  som	  bl.a.	  resulterade	  i	  
rekrytering	  av	  författaren	  Ida	  Börjel,	  serietecknare	  Sara	  Granér	  och	  konstnärerna	  
Khaled	  Ramadan	  och	  Bonnie	  Fortune	  till	  projektet.	  Tidigt	  under	  våren	  lanserades	  en	  
blogg	  och	  en	  facebookgrupp,	  och	  grunderna	  till	  en	  hemsida	  byggdes	  för	  tidskriften	  
(se	  bild	  6	  och	  även	  http://dagensvalfard.se/	  och	  
http://www.facebook.com/dagensvalfard).	  	  

Genom	  skarpa	  produktioner	  under	  tio	  veckor	  undersökte	  konstnärerna	  tillsammans	  
med	  magisterstudenterna	  hur	  en	  samhällsorienterad	  digital	  kulturtidskrift	  kan	  
förhålla	  sig	  till	  samhällsfrågor	  utifrån	  ett	  konstnärligt	  perspektiv.	  Fyra	  
studentgrupper	  arbetade	  med	  var	  sin	  konstnär	  vilket	  utmynnade	  i	  fyra	  intermediala	  
verk.	  Ett	  första	  nummer	  av	  tidskriften	  lanserades	  på	  http://dagensvalfard.se,	  där	  
fyra	  konstnärliga	  verk	  presenteras	  tillsammans	  men	  några	  journalistiska	  artiklar.	  I	  
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samband	  med	  en	  smyglansering	  av	  tidskriften	  ställdes	  även	  verken	  ut	  på	  Skånes	  
Konstförening	  16–18	  mars	  2012.	  

En kort beskrivning av verken 

The	  Song	  of	  Social	  Welfare	  (”Sången	  om	  Välfärden”)	  beskrevs	  av	  upphovskvinnorna	  
som	  en	  social	  komposition.	  Frågan	  de	  ställde	  sig	  var	  hur	  ”välfärden	  låter”.	  
Välfärdsstaten	  förändras	  dagligen	  och	  påverkas	  av	  den	  globala	  kapitalismen.	  Fler	  och	  
fler	  statliga	  institutioner	  privatiseras	  och	  medborgarna	  är	  osäkra	  på	  hur	  de	  ska	  
reagera	  på	  dessa	  förändringar.	  Är	  förändringarna	  positiva?	  Är	  de	  negativa?	  Med	  
förändring	  följer	  känslor.	  Ibland	  är	  människor	  glada	  och	  välkomnar	  nya	  sätt	  att	  göra	  
saker,	  men	  betydligt	  oftare	  skapar	  det	  frustration	  och	  rädsla.	  Stödsystemen	  som	  
banade	  väg	  för	  en	  ökad	  livskvalitet	  är	  borta	  och	  har	  ersatts	  av	  kamp	  och	  orättvisa	  i	  
det	  dagliga	  livet.	  	  Denna	  orättvisa	  märks	  när	  människor	  är	  som	  mest	  utsatta.	  De	  unga	  
som	  just	  har	  börjat	  studera,	  de	  gamla	  som	  söker	  omsorg	  och	  trygghet	  på	  ett	  
ålderdomshem,	  de	  sjuka	  och	  skröpliga;	  det	  är	  dessa	  som	  upplever	  starkast	  i	  
vardagen	  de	  förändringar	  som	  sker	  med	  välfärden.	  Hur	  kan	  välfärden	  gestaltas?	  Den	  
oro,	  de	  rädslor	  och	  känslor	  som	  utgör	  det	  kollektiva	  psykets	  tillstånd?	  För	  att	  komma	  
närmare	  svaren	  på	  dessa	  frågor	  vände	  man	  sig	  till	  det	  förgängliga	  mediet	  ljud,	  och	  
gjorde	  ljudinspelningar	  utifrån	  de	  svar	  man	  fick	  från	  människor	  som	  svarade	  på	  
frågan	  ”Hur	  låter	  välfärden?”.	  Resultatet	  redovisas	  på	  hemsidan	  
http://www.hellowelfare.info,	  där	  inspelningarna	  bildar	  basen	  för	  ett	  alltjämt	  
pågående	  ljudarkiv	  som	  kan	  kombineras	  på	  olika	  sätt	  för	  att	  spela	  ”Sången	  om	  
Välfärden”.	  Projektet	  gjordes	  av	  konstnären	  Bonnie	  Fortune	  och	  studenterna	  Tricia	  
Rambharose	  och	  Alexandra	  Abalada.	  

Bidraget	  Utanhem.net,	  som	  serietecknare	  Sara	  Granér	  och	  
interaktionsdesignstudenterna	  Nuanphan	  Kaewpanukrangsi	  och	  Giorgo	  Koletis	  
skapade,	  syftade	  till	  att	  spegla	  bostadsproblematiken	  i	  Sverige	  som	  på	  senare	  tid	  har	  
blivit	  en	  allt	  mer	  aktuell	  fråga	  i	  Sverige.	  På	  sidan	  som	  de	  skapade	  skriver	  de:	  

“Folk	  drömmer	  om	  att	  ha	  ett	  eget	  hus	  eller	  ett	  fint	  ställe	  att	  bo	  på	  till	  ett	  rimligt	  pris,	  
men	  billiga	  bostäder	  är	  sällsynta.	  På	  den	  populära	  bostadssajten	  Hemnet.se	  hittar	  
man	  bostäder	  som	  är	  till	  salu.	  Här	  säljs	  drömmar	  till	  människor	  som	  önskar	  sig	  ett	  
eget	  hem.	  Utanhem.net	  är	  alltså	  inte	  bara	  en	  ironisk	  kommentar	  till	  den	  här	  sajten,	  
utan	  också	  en	  reflektion	  över	  bostadsfrågan	  i	  Malmö	  med	  omnejd.”	  	  

Sidan,	  som	  påminner	  om	  Hemnet-‐sajten,	  innehåller	  korta	  reflektioner	  runt	  
bostadsfrågor	  från	  Malmöbor.	  Sidan	  erbjuder	  boende	  i	  Malmö	  och	  omnejd	  att	  fylla	  på	  
med	  berättelser	  som	  sedan	  skickas	  till	  Stadsbyggnadskontoret	  i	  Malmö.	  	  
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Bild	  
7.	  Saab	  1982,	  en	  modell	  och	  symbol	  för	  en	  bleknande	  Välfärdsresa.	  Fotograf:	  Bilgenur	  
Öztürk.	  

Välfärdsresan,	  skapad	  av	  konstnären	  Khaled	  Ramadan	  och	  masterstudenterna	  
Camilla	  Ryd	  och	  Bilgenur	  Öztürk	  bestod	  av	  en	  ”välfärdstaxi”,	  en	  bleknande	  Saab	  ´82,	  
som	  körde	  Malmöbor	  runt	  om	  i	  Malmö	  (se	  bild	  7)	  mot	  att	  de	  samtalade	  om	  hur	  de	  ser	  
på	  mötet	  mellan	  individen	  och	  välfärdssystemet	  och	  vad	  det	  innebär	  för	  dem	  att	  bli	  
konsumenter	  snarare	  än	  medborgare.	  De	  inspelade	  samtalen	  publicerades	  sedan	  på	  
http://valfardsresan.se/.	  Inspelningarna	  handlar	  om	  politiskt	  engagemang	  och	  
vikten	  av	  att	  finnas	  till	  hands	  när	  andra	  medborgare	  behöver	  dig	  i	  en	  tid	  präglad	  av	  
individualism.	  
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Bild	  8.	  Skärmbildsfragment	  av	  Ida	  Börjels	  ”The	  Act-	  juridical	  lyricisms	  II”,	  en	  
omtolkning	  av	  	  ACTA-avtalet.	  

The	  Act	  -	  juridical	  lyricisms	  II	  skapades	  av	  poeten	  Ida	  Börjel	  tillsammans	  med	  
interaktionsdesignstudenterna	  Simeon	  Atasanov	  och	  Søren	  Husted	  Nielsen.	  Det	  är	  en	  
intertextuell	  dikt	  där	  ACTA-‐avtalet	  lyriskt	  omarbetas	  och	  betraktas	  och	  diskuteras	  
utifrån	  fyra	  karaktärer	  och	  hjälpfunktionen	  Eliza.	  	  (ACTA-‐avtalet,	  eller	  ”The	  Anti-‐
Counterfeiting	  Trade	  Agreement”,	  är	  ett	  multinationellt	  avtal	  som	  syftar	  till	  att	  skapa	  
ett	  ramverk	  för	  att	  reglera	  immateriella	  rättigheter	  och	  hur	  rättighetsintrång	  ska	  
straffas.	  Detta	  gäller	  produkter	  så	  väl	  intrång	  som	  görs på Internetet). Utseendet	  på	  
sidan	  påminner	  om	  Facebooks	  användargränssnitt	  och	  läsaren	  får	  ständigt	  klicka	  på	  
“I	  agree”	  knappen	  för	  att	  ta	  sig	  vidare,	  alternativt	  “I	  disagree.”	  På	  vernissagen	  
arrangerades	  en	  performance	  av	  verket	  där	  publiken	  fick	  möjlighet	  att	  interagera	  
med	  hjälpfunktionen	  Eliza,	  spelat	  av	  skådespelaren	  Rafael	  Petterson.	  	  

Avvikelser från den ursprungliga planen 

● Den	  ursprungliga	  tidsplanen	  för	  produktion	  av	  en	  kulturtidskrift	  med	  ett	  
samhällsperspektiv	  försköts	  ett	  halvår	  fram	  i	  tiden.	  Likaså	  beslutades	  det	  att	  
arbeta	  med	  Dagens	  Välfärd,	  som	  planerade	  att	  lansera	  en	  ny	  kulturtidskrift	  
med	  fokus	  på	  samhällsfrågor,	  istället	  för	  att	  rekrytera	  två	  till	  tre	  etablerade	  
kulturtidskrifter	  för	  att	  göra	  ett	  gemensamt	  nummer	  inriktat	  på	  
samhällsfrågor.	  	  

● Ursprungligen	  var	  det	  tänkt	  att	  båda	  tidskriftspublikationerna	  skulle	  
publiceras	  på	  NKTF:s	  site	  ”Norzine”.	  När	  Jonas	  Lennermo	  slutade	  var	  inte	  
detta	  längre	  genomförbart.	  

● Workshops	  mellan	  den	  första	  och	  andra	  produktionen	  med	  ett	  några	  
kulturtidskrifter	  bedömdes	  onödigt	  att	  genomföra	  givet	  att	  produktionen	  av	  
att	  kulturtidskriftsexperiment	  nr.	  2	  skulle	  göras	  med	  den	  nyetablerade	  
nättidskriften	  Dagens	  Välfärd	  såväl	  som	  att	  vi	  behövde	  mer	  underlag	  för	  att	  
skissa	  på	  en	  generell	  publiceringsmiljö	  för	  kulturtidskrifter.	  	  
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● Ett	  öppet	  seminarium	  har	  inte	  arrangerats	  pga	  tidsbrist.	  Däremot	  
arrangerade	  två	  publika	  evenemang.	  Delar	  av	  denna	  rapport	  kommer	  även	  
göras	  offentlig	  och	  spridas	  till	  NKTFs	  medlemmar	  i	  form	  av	  en	  trycksak.	  
Vidare	  kommer	  två	  vetenskapliga	  artiklar	  skrivas	  och	  publiceras	  i	  akademiska	  
tidskrifter.	  

● Ansökningar	  för	  att	  utveckla	  nätbaserade	  kulturtidskrifter	  av	  och	  för	  
ungdomar	  skickades	  till	  Allmänna	  Arvsfonden	  och	  till	  Kulturrådet.	  Allmänna	  
Arvsfonden	  avslog	  ansökan.	  Likaså	  sökte	  Dagens	  Välfärd	  stöd	  från	  
Tillväxtverket	  för	  att	  vidareutveckla	  tidskriften,	  men	  även	  den	  ansökan	  fick	  
avslag.	  	  
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Digitala kulturtidskrifter, insikter från publiceringarna 
Den	  18	  maj	  2012	  genomfördes	  ett	  tretimmars	  utvärderingsmöte	  på	  
Mediaverkstaden	  där	  representanter	  från	  Mediaverkstaden,	  redaktörer	  från	  
kulturtidskrifterna	  och	  en	  forskare	  deltog.	  Syfte	  var	  att	  diskutera	  de	  digitala	  
publiceringarna	  såväl	  som	  att	  utvärdera	  samarbetet.	  Diskussionen	  presenteras	  
nedan	  under	  ett	  antal	  temarubriker,	  där	  faktatexten	  interfolieras	  med	  korta	  citat	  ur	  
det	  faktiska	  samtalet.	  

Nya narrativa former 

Digital	  publicering	  erbjuder	  till	  viss	  del	  andra	  narrativa	  möjligheter	  än	  
papperspublicering,	  givet	  att	  produktionsvillkoren	  skiljer	  sig	  avsevärt	  från	  
produktionsvillkoren	  som	  gäller	  för	  tryckta	  tidskrifter.	  

Digital	  publicering	  kan	  göras	  multimediala,	  dvs.	  bestå	  av	  ett	  medium	  där	  ljud,	  rörlig	  
bild	  och	  text	  kopplas	  ihop	  till	  en	  helhet.	  Publikationer	  kan	  också	  göras	  multimediala	  
genom	  att	  remedieras,	  t	  ex	  genom	  att	  presentera	  en	  text	  som	  uppläsning	  eller	  som	  
rörlig	  bild.	  	  (Att	  remediera	  en	  publikation	  innebär	  att	  verket	  får	  en	  ny	  innebörd	  då	  
olika	  medieringsformer	  synliggör	  och	  undanskymmer	  olika	  betydelser	  i	  ett	  verk).	  

Givet	  att	  digital	  publicering	  erbjuder	  multimediala	  former	  öppnar	  detta	  för	  
samarbeten	  med	  medieproducenter	  och	  kulturaktörer	  –	  konstnärer,	  filmare,	  musiker	  
etc.	  –	  som	  huvudsakligen	  arbetar	  med	  andra	  uttrycksformer	  än	  det	  skrivna	  ordet.	  
Detta	  i	  sin	  tur	  öppnar	  för	  att	  frågor	  som	  typiskt	  behandlas	  i	  kulturtidskrifter	  genom	  
artiklar	  kan	  behandlas	  genom	  andra	  uttryck.	  På	  så	  vis	  kan	  granskande	  reportage	  och	  
krönikor	  samspela	  med	  konstnärliga	  uttryck	  som	  använder	  sig	  av	  ljudmaterial	  eller	  
visuellt	  material	  såväl	  som	  participativa	  processer	  och	  relationella	  strategier.	  Sådana	  
möten	  mellan	  olika	  utryck	  och	  traditioner	  av	  hur	  en	  fråga	  legitimt	  får	  angripas	  
skapar	  utrymme	  för	  nya	  uttryck	  och	  nya	  narrativa	  former.	  Detta	  undersöktes	  under	  
produktionen	  av	  Dagens	  Välfärd.	  	  

Digital	  publicering	  erbjuder	  också	  möjligheter	  till	  ökad	  variabilitet	  och	  modularitet,	  
vilket	  även	  medieforskaren	  Lev	  Manovich	  (2001)	  har	  påpekat.	  Han	  menar	  att	  den	  
dominerande	  nutida	  narrativa	  formen	  är	  databasen	  som	  just	  innebär	  att	  enskilda	  
dataobjekt	  (så	  som	  text,	  bilder,	  ljud)	  kan	  kombineras	  på	  olika	  sätt	  av	  läsaren	  själv.	  
Detta	  gör	  att	  det	  inte	  finns	  en	  given	  linjär	  väg	  genom	  materialet,	  snarare	  att	  läsaren	  
ges	  möjlighet	  att	  modulera	  och	  variera	  hur	  publikationer	  läses,	  såväl	  ett	  
tidskriftsnummer	  som	  enskilda	  verk.	  Databaspublikationer	  kräver	  att	  producenten	  
tänker	  i	  andra	  narrativa	  former,	  specifikt	  hur	  samma	  grundmaterial	  kan	  kombineras	  
på	  olika	  sätt.	  Denna	  form	  för	  publicering	  kräver	  även	  ökad	  grad	  av	  deltagande	  från	  
läsarens	  sida	  eftersom	  den	  själv	  behöver	  skapa	  sig	  en	  egen	  väg	  genom	  innehållet.	  På	  
så	  vis	  förskjuts	  till	  viss	  del	  redaktörsrollen	  till	  läsaren.	  Vidare	  kräver	  det	  att	  
författaren	  producerar	  materialet	  på	  ett	  annat	  sätt	  och	  redaktören	  
redigerar/bedömer	  verket	  utifrån	  andra	  värden	  och	  kriterier.	  

Christel	  Lundberg:	  ”I	  det	  digitala	  kan	  man	  bjuda	  på	  något	  som	  har	  ett	  mervärde.	  Digitala	  
tidskrifter	  öppnar	  upp	  för	  andra	  former,	  att	  tidskriften	  finns	  i	  flera	  modaliteter,	  teckningar,	  
ljudinspelningar.	  Den	  internetbaserade	  kulturtidskriften	  Ett	  Lysande	  Namn	  gör	  detta,	  och	  de	  
har	  även	  mer	  icke-‐linjär	  struktur.”	  
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Jennie	  Järvå:	  ”Produktionen	  gav	  ett	  annat	  perspektiv	  på	  hur	  man	  tar	  sig	  an	  frågan.	  Jag	  tror	  att	  
det	  är	  ett	  sätt	  att	  få	  en	  debatt	  om	  sådana	  frågor	  [välfärdsfrågor]	  på	  ett	  annat	  sätt	  och	  i	  större	  
kretsar	  och	  nå	  fram	  på	  nya	  vis.”	  

Erling	  Björgvinsson:	  ”Visst	  finns	  det	  social	  och	  politisk	  konst	  men	  det	  är	  sällan	  som	  den	  
världen	  möter	  tidskriftsvärlden.	  Så	  för	  mig	  är	  det	  ganska	  nytt	  hur	  de	  här	  världarna	  möts.	  
Oftast	  reagerar	  tidskrifter	  på	  konst	  genom	  att	  diskutera	  och	  recensera	  den.	  Här	  samspelade	  
journalistik	  och	  konst.”	  

Jennie	  Järvå:	  ”Jag	  tror	  det	  är	  lättare	  att	  bjuda	  in	  läsare	  på	  nätet.	  Det	  är	  mindre	  skrämmande	  
och	  det	  blir	  mindre	  stort	  att	  ta	  till	  sig	  och	  vara	  med	  i,	  upplever	  jag.	  Man	  är	  så	  van	  vid	  att	  man	  
är	  med	  i	  Facebook	  och	  bloggar.	  Tröskeln	  är	  inte	  så	  hög.”	  

	  
Att	  publicera	  en	  kulturtidskrift	  på	  nätet	  innebär	  att	  göra	  tidskriften	  tillgänglig	  i	  ett	  
globalt	  och	  distribuerat	  nätverk.	  Tidskriftens	  kontext	  är	  därmed	  en	  annan	  då	  den	  
finns	  i	  ett	  globalt,	  distribuerat	  och	  kommunikativt	  sammanhang	  snarare	  än	  ett	  
nationellt	  eller	  lokalt	  sammanhang,	  där	  publikationerna	  även	  i	  större	  utsträckning	  är	  
enkelriktade	  i	  sin	  kommunikation.	  Givet	  att	  kontexten	  är	  en	  annan	  har	  det	  en	  
inverkan	  på	  hur	  en	  kulturtidskrift	  förstås	  och	  läses.	  Kulturtidskriften	  befinner	  sig	  i	  
ett	  annat	  narrativt	  sammanhang	  än	  papperstidningarna	  vilket	  gör	  att	  tidskriftens	  
övergripande	  narrativ	  påverkas.	  Det	  är	  t	  ex	  inte	  ovanligt	  att	  läsare	  googlar	  efter	  ett	  
tema	  eller	  hoppar	  mellan	  olika	  tidskrifter	  utifrån	  en	  tematik	  och	  just	  intresserar	  sig	  
för	  artiklar	  som	  behandlar	  temat	  i	  fråga.	  Givet	  detta	  har	  tidskriftens	  karaktär	  som	  en	  
samlad	  genomtänkt	  helhet	  per	  nummer	  möjligen	  i	  viss	  mån	  minskat,	  vilket	  
diskuteras	  mer	  utförligt	  under	  rubriken	  temporalitet.	  	  	  

Att	  kulturtidskrifterna	  finns	  på	  nätet	  innebär	  även	  en	  förväntan	  från	  läsarna	  på	  att	  
de	  är	  kommunikativa	  och	  kollaborativa	  och	  att	  läsare	  erbjuds	  möjligheter	  att	  
medskapa	  och	  reagera.	  Sådant	  medskapande	  är	  inte	  begränsat	  i	  tid	  och	  rum	  då	  nätet	  
är	  globalt	  –	  även	  om	  stora	  delar	  av	  världen	  fortfarande	  inte	  är	  uppkopplade	  och	  
språkbarriärer	  begränsar	  sådant	  deltagande.	  Likaså	  finns	  det	  en	  ökad	  förväntan	  från	  
läsare	  på	  att	  tidskrifterna	  erkänner	  det	  större	  sammanhang	  de	  finns	  inplacerade	  i	  
genom	  att	  diskutera,	  hänvisa	  till	  och	  länka	  till	  andra	  aktörer	  och	  publiceringar.	  Med	  
andra	  ord	  finns	  ett	  ökad	  förväntan	  på	  att	  vara	  explicit	  intertextuell.	  (För	  mer	  utförlig	  
diskussion	  om	  detta,	  se	  avsnittet	  som	  behandlar	  former	  för	  deltagande).	  

Samspelet med tryckta utgåvor och litterära evenemang 

Digitala	  kulturtidskrifter	  finns,	  som	  tidigare	  nämnts,	  till	  viss	  del	  i	  ett	  annat	  
sammanhang	  än	  pappersbaserade	  tidskrifter.	  De	  finns	  i	  ett	  sammanhang	  som	  präglas	  
av	  ett	  överflöd	  av	  tidskrifter,	  bloggar	  och	  annan	  medieproduktion	  som	  finns	  nära	  till	  
hands	  –	  ett	  klick	  eller	  en	  sökning	  leder	  till	  nya	  sajter.	  I	  Det	  post-digitala	  manifestet	  
menar	  Rasmus	  Fleischer	  (2009)	  att	  detta	  överflöd	  har	  lett	  till	  att	  värdet	  på	  
medieproduktioner	  har	  minskat,	  samtidigt	  som	  värdet	  av	  fysiska	  sociala	  möten	  har	  
ökat.	  (När	  allt	  finns	  lätt	  tillgängligt	  minskar	  ofta	  produktionernas	  monetära	  värde	  
och	  i	  viss	  mån	  deras	  kulturella	  kapital,	  såväl	  som	  deras	  betydelse	  i	  skapandet	  av	  unik	  
kulturell	  identitet	  på	  individnivå	  då	  alla	  har	  lika	  lätt	  tillgång	  till	  det	  som	  tidigare	  var	  
svårtillgängligt).	  	  
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Bild	  9.	  Inspelning	  av	  ett	  nytt	  bidrag	  till	  Ibland	  försvinner	  rösten	  helt	  av	  Linnéa	  Eriksson.	  
Vernissage	  och	  releasefest	  på	  Galleri	  21,	  april	  2011.	  Fotograf:	  Svetlana	  Suvorina.	  

Produktionerna	  av	  Pequod	  och	  Dagens	  Välfärd	  pekade	  på	  nödvändigheten	  av	  att	  
arrangera	  evenemang	  i	  relation	  till	  släppen,	  liksom	  kvaliteterna	  hos	  sådana	  
evenemang	  (se	  bild	  9).	  När	  man	  verkar	  i	  det	  ”globala”	  förefaller	  det	  paradoxalt	  nog	  
som	  om	  behovet	  av	  lokal	  förankring	  ökar.	  Det	  beror	  delvis	  på	  att	  utgåvan	  inte	  är	  lika	  
fysiskt	  påtaglig	  när	  den	  finns	  på	  nätet.	  Den	  finns	  inte	  på	  samma	  sätt	  i	  det	  urbana	  
rummet,	  dvs.	  i	  kiosker,	  kulturcentraler	  och	  museer.	  (Även	  om	  utgivningen	  
annonseras	  i	  sociala	  medier	  som	  når	  många	  så	  hamnar	  den	  bland	  alla	  andra	  ständigt	  
pågående	  annonseringar	  och	  uppdateringar	  vilket	  gör	  att	  den	  lätt	  försvinner	  i	  
mediebruset.)	  Genom	  att	  ordna	  ett	  arrangemang	  manifesteras	  publiceringen	  mer	  
påtagligt.	  Det	  signalerar	  även	  att	  det	  som	  publiceras	  har	  ett	  värde	  utöver	  det	  vanliga.	  
Arrangemangen	  fungerar	  även	  som	  värdefulla	  tillfällen	  för	  att	  knyta	  kontakt	  och	  vara	  
i	  dialog	  med	  nya	  sfärer	  och	  nya	  läsare,	  exempelvis	  på	  gallerier	  och	  på	  
kulturföreningar,	  utöver	  att	  upprätthålla	  kontakten	  med	  trogna	  prenumeranter.	  
Arrangemangen	  krävde	  dock	  en	  reell	  arbetsinsats	  då	  nya	  varianter	  av	  
produktionerna	  behövde	  skapas	  så	  att	  de	  fungerade	  i	  ett	  utställnings-‐	  och	  
evenemangssammanhang.	  



Digital	  publicering	  av	  kulturtidskrifter:	  slutrapport	  till	  Kulturrådet,	  2012.	  Läs	  mer:	  bit.ly/dig-‐pub-‐2012	  

	   17	  

	  

Bild	  10.	  Rafael	  Petterson	  som	  hjälpfunktionen	  Eliza	  som	  finns	  med	  i	  Ida	  Börjels	  dikt	  The	  
Act	  -‐	  juridical	  lyricisim	  II.	  Vernissage,	  Skånes	  Konstförening,	  14	  mars,	  2012.	  Fotograf:	  
Søren	  Husted	  Nielsen.	  

Produktionerna	  pekade	  även	  på	  att	  digital	  publicering	  inte	  kan	  samspela	  med	  tryckta	  
utgåvor	  på	  något	  enkelt	  sätt.	  De	  digitala	  poesiverk	  som	  producerades	  för	  Pequod	  
skulle	  helt	  ha	  tappat	  sin	  betydelse	  om	  de	  hade	  återgetts	  på	  papper.	  Detta	  gjorde	  att	  
nya	  varianter	  och	  i	  vissa	  fall	  helt	  nya	  verk	  behövde	  skapas	  för	  den	  tryckta	  utgåvan,	  
som	  mer	  liknar	  en	  ”artist	  book”	  än	  en	  traditionell	  kulturtidskrift.	  Vad	  gäller	  Dagens	  
Välfärd	  trycktes	  ingen	  pappersutgåva	  då	  huvuddelen	  av	  verken	  inte	  skulle	  ha	  
fungerat	  för	  tryck.	  Gruppen	  har	  dock	  diskuterat	  att	  en	  fungerande	  modell	  för	  Dagens	  
Välfärd	  skulle	  kunna	  vara	  att	  ge	  ut	  en	  bok	  en	  till	  två	  gånger	  om	  året	  som	  samlade	  de	  
bästa	  artiklarna	  och	  remedierade	  och	  omtolkade	  några	  av	  de	  konstnärliga	  verken.	  
Vidare	  skulle	  i	  förlängningen	  kulturtidskrifter	  på	  nätet	  kunna	  erbjuda	  läsarna	  att	  
skapa	  egna	  versioner	  av	  tryckta	  tidskrifter	  genom	  att	  plocka	  ihop	  artiklar	  från	  sajten	  
efter	  egna	  önskemål,	  vilket	  Norzine-‐initiativet	  har	  gjort	  ett	  mindre	  experiment	  kring	  
och	  undersökt	  hur	  en	  sådan	  tjänst	  kan	  kopplas	  till	  print-‐on-‐demand-‐leverantörer.	  
Norzine	  har	  emellertid	  inte	  undersökt	  kundunderlaget	  för	  en	  sådan	  tjänst.	  Det	  finns	  
dock	  en	  del	  internetbaserade	  publikationer	  som	  även	  ges	  ut	  i	  omarbetad	  form	  som	  
tryckta	  böcker.	  Kända	  exempel	  är	  t.ex.	  Bodil	  Malmstens	  bloggande	  och	  den	  
användargenererade	  fotosidan	  Awkward	  Family	  photos.	  	  	  

Temporalitet – utgivningstakt, utgivningsflöde och långsiktighet 

Nyhetsorienterade	  tidningar	  har	  de	  senaste	  åren	  behövt	  förändra	  utgivningstakten	  
avsevärt.	  Dagstidningar	  och	  kvällspress	  publicerades	  tidigare	  en	  gång	  om	  dagen,	  
tidigt	  på	  morgonen	  respektive	  på	  eftermiddagen.	  Med	  framväxten	  av	  internet	  har	  
möjligheten	  och	  behovet	  av	  att	  uppdatera	  en	  dagstidning	  dygnet	  runt	  uppstått	  och	  
deras	  publiceringar	  liknar	  nu	  mer	  och	  mer	  etermedier	  med	  ett	  ständigt	  uppdaterat	  
flöde	  av	  text,	  ljud,	  bild	  och	  rörlig	  bild.	  Tidigare	  var	  kontinuerlig	  publicering	  en	  
omöjlighet	  och	  tidningarna	  tycktes	  inte	  känna	  sig	  hotade	  eller	  påverkade	  av	  att	  det	  



Digital	  publicering	  av	  kulturtidskrifter:	  slutrapport	  till	  Kulturrådet,	  2012.	  Läs	  mer:	  bit.ly/dig-‐pub-‐2012	  

	   18	  

fanns	  specialiserade	  dygnet-‐runt-‐nyhetskanaler	  på	  radio	  och	  TV.	  Idag	  uppdateras	  de	  
flesta	  dagstidningar	  dygnet	  runt	  och	  i	  vissa	  fall	  arbetar	  tidningarna	  med	  att	  lyfta	  fram	  
olika	  typer	  av	  material	  beroende	  på	  tiden	  på	  dygnet.	  Nyheter	  kan	  då	  lyftas	  fram	  på	  
förmiddagar	  medan	  kultur-‐	  och	  nöjesrelaterat	  innehåll	  t	  ex	  kan	  lyftas	  fram	  sena	  
eftermiddagar	  och	  helger,	  vilket	  överensstämmer	  med	  många	  läsares	  förhållningsätt	  
till	  medier	  –	  hur	  de	  läser	  tidningar.	  Vidare	  erbjuds	  läsarna	  att	  följa	  publiceringsflödet	  
via	  epost	  och	  Twitter,	  och	  man	  skapar	  förutsättningar	  för	  läsarna	  att	  sprida	  
nyheterna	  vidare	  på	  sociala	  medietjänster	  så	  att	  andra	  läsare	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  
får	  ta	  del	  av	  nyheten.	  

Veckotidningar	  och	  kvartalstidskrifter	  har	  också	  tagit	  intryck	  och	  påverkats	  av	  nätets	  
möjligheter	  och	  de	  förväntningar	  som	  finns	  från	  publiken	  om	  tidningen	  finns	  på	  
nätet.	  Veckotidskriften	  The	  New	  Yorker	  har	  numera	  en	  huvudrubrik	  som	  heter	  Daily	  
Comments	  och	  Daily	  Shouts	  och	  de	  finns	  naturligtvis	  på	  Facebook	  och	  på	  Twitter.	  
Musiktidningen	  Sonic,	  som	  kommer	  ut	  fem	  gånger	  om	  året,	  publicerar	  varje	  tisdag	  
musikrecensioner	  och	  lägger	  då	  och	  då	  ut	  spellistor,	  bilder,	  mm	  på	  sin	  sajt.	  Listan	  på	  
andra	  tidskrifter	  som	  följer	  samma	  trend	  kan	  göras	  lång.	  Upplevelsen	  av	  att	  ständigt	  
finnas	  närvarande	  och	  behovet	  ständigt	  publicera	  verkar	  därmed	  ha	  ökat,	  även	  vad	  
gäller	  tidskrifter	  som	  kommer	  ut	  mer	  sällan,	  som	  fallet	  är	  med	  kulturtidskrifter.	  
Kritiska	  röster	  menar	  att	  förväntan	  på	  ökad	  hastighet	  vad	  gäller	  publicering	  har	  en	  
negativ	  inverkan	  på	  kvalitén.	  Artiklarna	  är	  inte	  lika	  väl	  underbyggda,	  utan	  kortare	  
och	  mer	  ”snuttifierade.”	  Det	  är	  säkerligen	  så	  att	  hastigheten	  har	  sådan	  inverkan,	  men	  
troligen	  har	  försämrade	  ekonomiska	  villkor	  för	  en	  del	  tidningar	  påverkat	  kvalitén	  på	  
innehållet	  mera.	  

Nätbaserade	  tidskrifter	  verkar	  i	  allt	  större	  grad	  fungera	  som	  plattformar,	  snarare	  än	  
platser	  där	  nummer	  och	  upplagor	  publiceras.	  Det	  förefaller	  vara	  mindre	  meningsfullt	  
i	  många	  sammanhang	  att	  tänka	  i	  termer	  av	  ett	  nummer	  på	  nätet.	  Nätbaserade	  
publikationer	  liknar	  mer	  bloggosfären	  där	  artiklar	  och	  nya	  inlägg	  uppdateras	  när	  
som	  helst.	  Det	  närmaste	  man	  kommer	  ett	  nummer	  är	  att	  ”tagga”	  artikeln	  eller	  
inlägget	  till	  vissa	  tematiska	  ord	  som	  gör	  att	  inlägget	  kopplas	  till	  tidigare	  inlägg	  som	  
behandlar	  liknande	  ämne.	  Det	  förfaller	  relativt	  oviktigt	  att	  definiera	  och	  markera	  när	  
en	  upplaga	  börjar	  och	  slutar	  –	  i	  varje	  fall	  vad	  gäller	  dagspressen.	  Även	  om	  ett	  tydligt	  
avgränsat	  nummer	  inte	  längre	  är	  en	  central	  organiseringsprincip	  erbjuder	  
nätbaserade	  publiceringar	  möjligheter	  att	  skapa	  tematiska	  publikationer	  som	  får	  en	  
tydlig	  egen	  plats	  på	  publikationsplattformen.	  Men	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  publikation	  
kan	  skapa	  teman	  inom	  plattformen	  går	  det	  också	  att	  skapa	  tydliga	  redigerade	  
nummer	  på	  nätet.	  Finns	  materialet	  på	  en	  publiceringsplattform	  ger	  det	  dock	  
troligtvis	  större	  mening	  att	  definiera	  ett	  särskilt	  tema,	  snarare	  än	  ett	  nummer.	  I	  
relationen	  till	  detta	  är	  det	  intressant	  att	  notera	  att	  stödformerna	  för	  nätbaserad	  
publicering	  utgår	  ifrån	  en	  tanke	  om	  ett	  antal	  nummer	  eller	  upplagor	  per	  år,	  vilket	  
kan	  tvinga	  aktörer	  att	  publicera	  digitalt	  utifrån	  äldre	  konventioner	  som	  i	  vissa	  fall	  
förefaller	  hämmande.	  Pequod-‐publikationen	  som	  gjordes	  under	  det	  här	  projektet	  
utgick	  utifrån	  ett	  tydligt	  avgränsat	  nummer.	  För	  Dagens	  Välfärd	  däremot	  skapades	  en	  
plattform	  där	  organiseringsprincipen	  tydligare	  utgick	  från	  pågående	  uppdateringar	  
än	  ett	  tydligt	  definierat	  nummer.	  	  

	  
Jennie	  Järvå:	  ”Det	  märks	  mycket	  tydligare	  när	  man	  inte	  uppdaterar	  på	  nätet.	  Det	  blir	  
tydligare	  på	  något	  sätt	  än	  om	  det	  tar	  lång	  tid	  mellan	  två	  pappersnummer,	  tänker	  jag.”	  
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Per	  Engström:	  ”Vad	  ger	  det	  för	  mening	  att	  skapa	  en	  hel	  tidskrift	  när	  folk	  inte	  bryr	  sig	  om	  
helheten.”	  

Christel	  Lundberg:	  ”Enligt	  de	  riktlinjer	  som	  finns	  för	  nättidskrifter	  ska	  man	  säga	  om	  man	  
uppdaterar	  tidskriften	  varje	  dag	  eller	  månatligen.	  Man	  ska	  ha	  gett	  ut	  fyra	  nummer.	  Då	  räknar	  
man	  med	  att	  även	  nättidskrifter	  ska	  ha	  olika	  nummer?	  Det	  blir	  hämnande	  och	  leder	  till	  
standardformat.”	  

Erling	  Björgvinsson:	  ”Tidskriften	  kan	  fungera	  som	  en	  hub,	  precis	  som	  både	  Pequod	  och	  
Dagens	  Välfärd	  gjorde.	  Risken	  är	  dock	  stor	  för	  digital	  förruttnelse,	  det	  vill	  säga	  att	  materialet	  
som	  inte	  finns	  på	  sajten	  flyttas	  eller	  plockas	  bort	  och	  länkarna	  slutar	  fungera.”	  
	  

Artiklar	  och	  verk	  på	  nätet	  kan,	  på	  liknande	  sätt	  som	  en	  webbtidskrift,	  enklare	  växa	  
fram	  eller	  t	  o	  m	  vara	  pågående	  under	  en	  viss	  tid	  än	  i	  tryckta	  tidskrifter.	  I	  dagspressen	  
blir	  det	  alltmer	  vanligt	  att	  en	  notis	  eller	  en	  nyhetsflash	  växer	  till	  att	  bli	  en	  artikel.	  Vad	  
gäller	  Pequod-‐	  och	  Dagens	  Välfärd-experimenten	  gjordes	  flera	  av	  publikationerna	  
över	  tid.	  Azita	  Gharemans	  dikt	  växte	  fram	  över	  ett	  antal	  veckor.	  Delar	  av	  Helena	  
Olssons	  verk,	  panelerna	  avsedda	  för	  användargenererat	  innehåll,	  kan	  potentiellt	  
uppdateras	  när	  som	  helst.	  Det	  samma	  gäller	  Utanhem.net	  och	  The	  Sound	  of	  Social	  
Welfare.	  Pär	  Thörns	  verk	  uppdateras	  och	  förändras	  ständigt	  och	  har	  inget	  tydligt	  
slut.	  Det	  är	  först	  när	  han	  bestämmer	  att	  verket	  avslutas	  som	  det	  tar	  slut,	  eller	  när	  
Twitter	  upphör	  (eller	  alla	  människor	  slutar	  twittra).	  	  

Publicering	  på	  nätet,	  speciellt	  när	  den	  skett	  av	  en	  utgivare	  under	  många	  år,	  ger	  även	  
möjlighet	  att	  lättare	  koppla	  aktuella	  artiklar	  till	  äldre	  material.	  Detta	  kan	  ge	  större	  
tyngd	  åt	  en	  nypublicerad	  artikel,	  och	  på	  samma	  gång	  aktualisera	  äldre	  artiklar.	  

Per	  Engström:	  ”Det	  är	  viktigt	  att	  spara,	  arkivera,	  annars	  glöms	  det	  och	  vi	  upprepar	  oss.”	  	  

Anders	  Bräck:	  ”Det	  finns	  något	  äckligt	  med	  att	  samla	  och	  spara	  allt,	  som	  vi	  gör	  med	  alla	  
kulturtidskrifter.	  Det	  är	  skönt	  om	  saker	  som	  publiceras	  på	  webben	  bara	  försvinner.”	  

Om	  en	  kulturtidskrift	  fungerar	  som	  en	  hub	  där	  artiklarna	  eller	  produktionerna	  ligger	  
på	  andra	  sajter	  som	  i	  sin	  tur	  är	  explicit	  intertextuella	  genom	  att	  länka	  till	  annat	  
material	  kan	  på	  sikt	  drabbas	  av	  ”digital	  rot”	  –	  dvs.	  digital	  förruttnelse	  –	  vilket	  uppstår	  
då	  sajter	  flyttas	  eller	  läggs	  ned	  som	  gör	  att	  länkar	  och	  inbäddat	  innehåll	  slutar	  
fungera.	  Både	  Pequod	  och	  Dagens	  Välfärd	  fungerade	  till	  stor	  del	  som	  hubbar	  där	  
själva	  verken	  i	  sin	  tur	  delvis	  publicerades	  på	  självständiga	  sajter.	  Tidskriften	  blir	  i	  
det	  här	  fallet	  beroende	  av	  att	  dessa	  sajter	  inte	  flyttas	  eller	  läggs	  ned,	  vilket	  redan	  har	  
hänt	  med	  ett	  av	  verken	  som	  publicerades	  i	  Pequod-‐numret.	  I	  viss	  mån	  kan	  man	  säga	  
att	  det	  är	  önskvärt	  att	  publikationer	  och	  verk	  publiceras	  på	  tidskriftens	  plattform	  för	  
att	  undvika	  sådana	  problem.	  Det	  är	  likväl	  svårt	  att	  helt	  undvika	  ”digital	  förruttnelse”.	  
Hur	  beständiga	  publikationerna	  ska	  vara	  över	  lång	  tid	  är	  något	  varje	  kulturtidskrift	  
behöver	  reflektera	  och	  besluta	  om.	  

Samspel med andra sajter och mediekanaler 

Digitala	  kulturtidskrifter	  på	  nätet	  ses	  i	  relation	  till	  annan	  nätbaserad	  publicistisk	  
verksamhet	  som	  allmänt	  sett	  ännu	  inte	  hittat	  några	  fungerande	  betalningsmodeller.	  
Detta	  gör	  att	  många	  läsare	  förväntar	  sig	  att	  det	  som	  finns	  på	  nätet	  är	  gratis.	  Viljan	  att	  
betala	  för	  digitala	  tidskrifter	  är	  troligtvis	  lägre	  än	  att	  betala	  för	  tryckta	  tidskrifter.	  
Det	  gör	  att	  det	  är	  betydligt	  svårare	  just	  nu	  för	  kulturtidskrifter	  att	  ha	  betalande	  
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prenumeranter.	  Under	  de	  närmaste	  åren	  kan	  detta	  ändra	  sig.	  På	  senare	  tid	  har	  
publikationer	  som	  New	  York	  Times,	  The	  Guardian,	  Libération,	  Aftonbladet	  och	  
Råd&Rön	  på	  olika	  sätt	  börjat	  ta	  betalt	  för	  sina	  digitala	  publikationer.	  Nackdelen	  med	  
betalväggar	  är	  att	  det	  blir	  betydligt	  svårare	  för	  läsarna	  att	  dela	  med	  sig	  och	  diskutera	  
artiklar	  med	  varandra.	  Detta	  gör	  att	  spridningseffekten	  av	  intressanta	  artiklar	  kan	  
utebli	  eller	  dramatiskt	  minska.	  	  Kräver	  sajter	  inloggning	  skapas	  även	  en	  liten	  tröskel	  
som	  gör	  att	  läsarna	  drar	  sig	  för	  att	  frekventera	  sajten.	  Vidare	  finns	  det	  en	  oro	  för	  att	  
betalväggar	  kommer	  att	  skapa	  ökade	  mediala	  klyftor	  där	  endast	  de	  rika	  har	  tillgång	  
till	  kvalitetsinnehåll.	  	  

Christel	  Lundberg:	  ”Jag	  tror	  det	  är	  en	  himla	  hake	  för	  nättidskrifter.	  Har	  man	  öppnat	  datorn	  
vill	  man	  nästan	  ha	  allt	  gratis,	  så	  är	  det.”	  

Jennie	  Järvå:	  ”Det	  var	  Anna	  Clara	  Bratt	  som	  har	  startat	  webbtidningen	  Feministiskt	  
Perspektiv	  och	  de	  fick	  väldigt	  snabbt	  prenumeranter	  och	  press-‐stöd,	  men	  sedan	  hade	  de	  
svårare	  att	  få	  förnyat	  press-‐stöd	  för	  att	  prenumeranterna	  droppade	  av	  efter	  ett	  tag.	  De	  kom	  
inte	  upp	  till	  den	  nivån	  de	  var	  på	  året	  innan	  men	  de	  kom	  väl	  över	  gränsen.	  Jag	  tror	  det	  har	  
mycket	  med	  att	  göra	  med	  betalväggen	  –	  det	  blir	  för	  många	  steg,	  att	  man	  inte	  läser	  så	  mycket	  
som	  man	  hade	  tänkt	  sig	  när	  man	  prenumerera.	  Man	  ska	  komma	  ihåg	  sitt	  inlogg	  och	  man	  ska	  
klicka	  vidare	  och	  så	  blir	  det	  inte	  av.	  För	  det	  är	  bra	  material,	  det	  är	  bra	  grejer.”	  

Erling	  Björgvinsson:	  ”Det	  är	  svårt	  att	  sprida	  på	  Facebook,	  Twitter,	  tappar	  momentum	  om	  det	  
finns	  ’paywalls’.”	  

Christel	  Lundberg:	  ”Som	  jag	  ser	  det	  så	  är	  det	  ett	  problem	  att	  hålla	  en	  läsare	  till	  en	  sida	  för	  
man	  går	  runt	  och	  läser,	  man	  ser	  den	  filmen,	  och	  så	  går	  man	  in	  på	  den	  bloggen,	  och	  den	  
artikeln.”	  

Per	  Engström:	  ”Där	  sade	  du	  något,	  kanske	  det	  också,	  ointresset	  jag	  märker	  som	  kommer	  
krypande	  hos	  mig	  inför	  det	  digitala,	  därför	  att	  när	  man	  gjorde	  en	  tidskrift	  i	  pappersform	  så	  
är	  det	  en	  sorts	  kreerande	  –	  man	  sätter	  ihop	  någonting	  ifrån	  början	  till	  slut	  och	  det	  och	  det	  
finns	  någon	  idé	  om	  att	  det	  här	  hänger	  samman,	  men	  i	  den	  digitala	  världen	  hoppar	  man	  hit	  
och	  dit.”	  

Jennie	  Järvå:	  ”Men	  som	  redaktör	  skapar	  du,	  får	  du	  skapa	  ramen	  för	  arenan,	  för	  plattformen.	  
Vad	  är	  det	  vi	  publicera	  här	  och	  hålla	  den	  idén	  mer	  än	  att	  bygga	  nummer.”	  

Även	  om	  många	  läsare	  är	  trogna	  vissa	  publikationer	  och	  sajter	  som	  de	  återkommer	  
till,	  är	  det	  ett	  ganska	  vanligt	  läsarbeteende	  att	  gå	  från	  en	  sida	  till	  en	  annan	  utifrån	  ett	  
givet	  tema	  som	  läsaren	  för	  stunden	  intresserar	  sig	  för.	  För	  att	  underlätta	  denna	  typ	  
av	  beteende	  har	  det	  kommit	  ett	  flertal	  tjänster	  som	  gör	  det	  enkelt	  för	  läsarna	  att	  
samla	  olika	  flöden	  –	  såsom	  delar	  av	  tidskriftspublikationer,	  bloggar,	  och	  twitter-‐
flöden	  –	  till	  en	  samlad	  enhetlig	  personlig	  publikation.	  Flipboard	  har	  de	  senaste	  åren	  
varit	  den	  framgångsrikaste	  lösningen	  för	  sådan	  användning.	  

Såväl	  professionella	  publikationer	  som	  små	  fanzines	  använder	  sig	  ofta	  av	  
andrahandstjänster	  som	  del	  av	  sin	  publicistiska	  verksamhet.	  (Innehållet	  från	  sådana	  
tjänster	  kan	  vara	  både	  egenproducerat	  och	  medieinnehåll	  som	  andra	  har	  
producerat).	  Peqoud	  och	  Dagens	  Välfärd	  använde	  sig	  av	  YouTube,	  Twitter,	  Flickr	  och	  
Soundcloud	  för	  att	  kunna	  bädda	  in	  ljud	  och	  bild	  i	  de	  olika	  verken.	  På	  så	  vis	  gör	  sig	  
tidskrifterna	  beroende	  av	  sekundära	  tjänster.	  I	  många	  fall	  är	  risken	  ganska	  liten,	  men	  
medielandskapet	  kan	  ändra	  sig	  snabbt.	  Tjänster	  kan	  läggas	  ned	  eller	  ändras	  till	  
kostsamma	  betaltjänster	  vilket	  gör	  att	  materialet	  måste	  flyttas	  eller	  i	  värsta	  fall	  går	  
förlorat,	  vilket	  en	  av	  skribenterna	  har	  erfarenhet	  av	  från	  tidigare	  publicistisk	  
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verksamhet.	  Inkonst	  tillsammans	  med	  Malmö	  högskola	  forskare	  använde	  en	  gratis	  
videotjänst	  därför	  att	  den	  fungerade	  bäst	  för	  vårt	  syfte,	  men	  ett	  halvår	  senare	  lades	  
tjänsten	  ned	  då	  den	  inte	  kunde	  konkurrera	  med	  YouTube,	  Vimeo,	  m.fl.	  Nedläggning	  
krävde	  att	  allt	  innehåll	  behövde	  migreras	  till	  en	  ny	  tjänst,	  vilket	  var	  tidsödande.	  

Hur kan läsardeltagandeformerna utvecklas? 

Med	  framväxten	  av	  interaktiva	  nätverkstekniker,	  och	  på	  senare	  tid	  sociala	  medier,	  
har	  medierna	  gått	  ifrån	  att	  vara	  i	  stor	  utsträckning	  envägskommunikation	  till	  att	  
bygga	  allt	  mer	  på	  tvåvägskommunikation.	  Redan	  äldre	  medier	  såsom	  TV,	  radio	  och	  
papperstidskrifter	  har	  haft	  inslag	  av	  tvåvägskommunikation	  i	  form	  av	  läsartips,	  
insändare,	  att	  lyssnare	  kan	  ringa	  in	  till	  radioprogrammen,	  av	  att	  evenemang	  
arrangeras,	  osv.	  Internet	  har	  emellertid	  gett	  ökade	  möjligheter	  och	  förväntningar	  på	  
kommunikativa	  plattformar	  som	  inbjuder	  till	  olika	  former	  för	  deltagande.	  I	  vilken	  
utsträckning,	  vilken	  roll	  och	  när	  läsarna	  ges	  möjlighet	  att	  delta	  är	  en	  fråga	  som	  varje	  
tidskriftsredaktion	  behöver	  ta	  ställning	  till	  idag.	  

I	  vilken	  utsträckning	  ”läsarna”	  involveras	  kan	  variera	  avsevärt.	  Vissa	  tidskrifter	  
erbjuder	  som	  bekant	  läsarna	  att	  reagera	  på	  artiklar	  genom	  att	  skriva	  kortare	  
kommentarer,	  bli	  ambassadörer	  för	  artiklarna	  genom	  att	  ”gilla”	  och	  posta	  dem	  på	  
någon	  social	  medietjänst.	  Ibland	  görs	  detta	  direkt	  på	  tidskriftens	  sida;	  i	  andra	  fall	  
väljer	  tidskriften	  att	  låta	  diskussionen	  försiggå	  på	  en	  blogg	  eller	  i	  en	  social	  
medietjänst	  som	  Facebook.	  Hur	  seriösa	  dessa	  former	  för	  deltagande	  är	  varierar	  stort	  
och	  beror	  delvis	  på	  vilken	  kultur	  och	  vilka	  sociala	  konventioner	  tidskriften	  anammar.	  
En	  del	  av	  dessa	  samtal	  sker	  dessutom	  utanför	  tidskrifternas	  sfär,	  där	  bloggare	  och	  
”vänner”	  på	  Facebook	  eller	  Twitter	  debatterar	  sinsemellan.	  	  

Mer	  aktivt	  deltagande	  där	  ”läsarna”	  är	  aktivt	  medskapande	  och	  till	  stor	  del	  skapar	  
grundmaterialet,	  snarare	  än	  bara	  reagerar	  på	  professionellt	  publicerat	  material,	  har	  
på	  senare	  tid	  rönt	  en	  del	  uppmärksamhet	  inom	  mediebranschen	  och	  medieforskning.	  
Vissa	  medieforskare	  menar	  att	  vi	  inte	  längre	  kan	  tala	  om	  tydliga	  gränsdragningar	  
mellan	  producenter	  och	  konsumenter	  då	  konsumenten	  kan	  vara	  så	  pass	  aktiv	  och	  
betydelsefull	  för	  den	  publicistiska	  verksamheten	  att	  den	  i	  viss	  mening	  blir	  en	  
producent.	  Producenterna	  blir	  i	  sin	  tur	  mer	  och	  mer	  konsumenter	  av	  konsument-‐
genererat	  material	  såsom	  bloggar,	  fotografier	  och	  videofilmer	  från	  mobiler	  mm.	  TV-‐
kanalen	  Al-Jazira,	  som	  av	  många	  anses	  vara	  en	  av	  de	  modernaste,	  mest	  nyskapande	  
och	  trovärdiga	  nyhetskanalerna,	  har	  nära	  relation	  med	  sin	  publik,	  vilken	  förser	  
kanalen	  med	  80	  procent	  av	  deras	  rörliga	  bildmaterial.	  Härur	  väljer	  nyhetskanalen,	  
verifierar	  sanningshalten	  och	  sätter	  materialet	  i	  ett	  sammanhang,	  där	  det	  bildar	  
utgångspunkt	  för	  en	  fortsatt	  dialog	  med	  publiken.	  Vidare	  har	  The	  Guardian	  m.fl.	  lagt	  
ut	  stora	  mängder	  dokument	  där	  deras	  läsare	  har	  hjälpt	  dem	  leta	  fram	  värdefull	  
information,	  ett	  arbete	  som	  skulle	  bli	  för	  kostsamt	  och	  tidskrävande	  om	  det	  gjordes	  
av	  de	  anställda	  journalisterna.	  	  

De	  experimentella	  publikationerna	  av	  Pequod	  och	  Dagens	  Välfärd	  gav	  inte	  möjlighet	  
till	  att	  över	  längre	  tid	  undersöka	  fördjupade	  och	  långvariga	  former	  för	  
läsardeltagande.	  Både	  tidskrifterna	  innehöll	  likväl	  ett	  flertal	  publikationer/verk	  som	  
på	  olika	  sätt	  involverade	  läsarna,	  publiken,	  medborgarna	  –	  där	  de	  i	  de	  flesta	  fall	  blev	  
aktiva	  deltagare	  och	  medskapande	  aktörer.	  Det	  kan	  bero	  på	  att	  verken	  är	  barn	  av	  sin	  
tid	  och	  har	  skapats	  i	  ett	  klimat	  där	  sociala	  medier	  spelar	  en	  viktig	  roll.	  De	  är	  komna	  
ur	  ett	  behov	  av	  att	  undersöka	  hur	  deltagandeformer	  kan	  genomföras	  på	  ett	  
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meningsfullt	  sätt,	  precis	  som	  experimentella	  verk	  från	  1990-‐talet	  speglar	  det	  
decenniets	  fokus	  på	  interaktivitet	  i	  form	  av	  förgreningar	  –	  eller	  ”forking	  paths”	  –	  där	  
betraktaren	  kan	  välja	  sin	  egen	  väg	  genom	  verket.	  Ett	  aktivt	  deltagande	  som	  
innefattar	  medskapande	  kan	  även	  bero	  på	  att	  verken	  gjorts	  för	  kulturtidskrifter	  där	  
det	  är	  mer	  legitimt	  att	  ta	  ställning	  och	  tolka	  världen	  än	  om	  det	  hade	  varit	  frågan	  om	  
renodlade	  journalistiska	  tidskrifter.	  Vidare	  representerar	  de	  deltagande	  forskarna	  
och	  studenterna	  ämnet	  interaktionsdesign,	  där	  deltagande	  och	  användare	  utgör	  
centrala	  frågeställningar.	  

En	  närmare	  titt	  på	  de	  verk	  som	  publicerades	  i	  de	  digitala	  numren	  av	  Pequod	  och	  
Dagens	  Välfärd	  visar	  att	  de	  innehåller	  olika	  former	  för	  medskapande,	  där	  gränsen	  
mellan	  författare	  och	  läsare	  suddas	  ut	  till	  viss	  del.	  Dessa	  former	  diskuteras	  här	  mer	  
ingående	  under	  följande	  rubriker:	  ”spiraler”	  mellan	  arrangemang	  och	  fortlöpande	  
arkivpublicering;	  globalt	  nätverkande	  exquisite	  corpse;	  associativt	  indirekt	  
medskapande;	  reaktivt	  läsar-‐komponerande;	  och	  automatiskt,	  ofrivilligt	  och	  
omedvetet	  deltagande.	  

Spiral mellan arrangemang och fortlöpande ”(arkiv)publicering” 

En	  deltagarform	  som	  har	  använts	  vid	  flera	  tillfällen	  i	  båda	  publikationerna	  är	  en	  
spiral	  mellan	  arrangemang	  som	  involverar	  deltagarna	  i	  medskapandet	  av	  ett	  verk	  
och	  fortlöpande	  och	  varaktig	  publicering	  på	  nätet.	  Exempelvis	  bygger	  Linnéa	  
Erikssons	  verk	  på	  att	  det	  arrangeras	  möten	  med	  läsare	  som	  läser	  hennes	  
ursprungstext.	  Genom	  att	  läsarna	  förkroppsligar	  den	  med	  sina	  läppar	  suddas	  texten	  
ut	  eller	  blir	  svårtolkad.	  Dessa	  arrangerade	  poesiuppläsnings-‐	  och	  insamlingsmöten	  
bildar	  sedan	  ett	  ljudlöst	  videoarkiv	  av	  läpprörelser	  som	  utforskas	  på	  nätet.	  
Inlämning	  av	  nya	  uppläsningar	  kan	  göras	  även	  via	  nätet	  där	  läsaren	  i	  det	  fallet	  får	  
dikten	  skickad	  till	  sig	  per	  post	  och	  själv	  spelar	  in	  sin	  diktuppläsning.	  

Liknande	  deltagarmodeller	  används	  i	  verken	  Välfärdsresan,	  The	  Sound	  of	  Social	  
Welfare	  och	  Utanhem.net	  som	  gjordes	  för	  Dagens	  Välfärd.	  Med	  Välfärdsresan	  
arrangerades	  ”taxiresor”	  i	  Malmö	  där	  deltagarna	  fick	  en	  gratis	  resa	  i	  utbyte	  mot	  att	  
de	  delade	  med	  sig	  av	  sina	  tankar	  runt	  dagens	  välfärd	  i	  Sverige;	  tankar	  som	  spelades	  
in	  och	  redigerades	  till	  kortare	  ”radiointervjuer”	  som	  publicerades	  på	  nätet.	  I	  
fortsättningen	  skulle	  sådana	  arrangemang	  även	  kunna	  genomföras	  på	  flera	  orter	  i	  
Sverige,	  antingen	  av	  teamet	  eller	  genom	  att	  rekrytera	  lokala	  grupper	  som	  fortsatte	  
dokumentationen	  av	  välfärdslandskapet	  i	  det	  nya	  Sverige.	  The	  Sound	  of	  Social	  
Welfare	  byggde	  på	  en	  blandning	  av	  webbaserat	  deltagande	  och	  fysiska	  möten	  med	  
medborgare	  och	  arbetare	  inom	  välfärden.	  På	  så	  sätt	  samlades	  reflektioner	  såväl	  som	  
konkreta	  ljud	  av	  välfärden	  som	  sedan	  publicerades	  i	  ett	  påbörjat	  webb-‐arkiv	  av	  
välfärdsljud,	  även	  möjliga	  att	  dj:a	  och	  remixa.	  Verket	  Utanhem.net	  arrangerade	  på	  
liknande	  sätt	  publika	  möten	  i	  staden	  och	  i	  galleriet	  under	  utställningen	  för	  att	  samla	  
in	  nutida	  berättelser	  om	  bostadsfrågor	  som	  sedan	  publicerades	  fortlöpande	  och	  
bildade	  ett	  nutida	  (mindre)	  arkiv	  över	  alternativa	  bostadsberättelser.	  Samspelet	  eller	  
en	  spiral	  mellan	  nätet	  och	  arrangemang	  är	  därmed	  en	  central	  del	  av	  verket	  och	  en	  
deltagarform	  som	  har	  visat	  sig	  vara	  fruktbar.	  	  

Globalt nätverkande, exquisite corpse 

En	  annan	  deltagarmodell	  som	  användes	  var	  en	  digital	  variant	  av	  vad	  surrealisterna	  
kallade	  för	  cadavre	  exquis,	  på	  engelska	  exquisite	  corpse.	  Metoden	  går	  ut	  på	  att	  skapa	  
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ett	  gemensamt/kollektivt	  verk	  utifrån	  ett	  regelverk	  eller	  genom	  att	  en	  deltagare	  
fortsätter	  från	  slutet	  på	  en	  tidigare	  deltagares	  bidrag	  och	  därmed	  bidrar	  till	  en	  kedja	  
av	  ord,	  bilder	  eller	  ljud	  som	  till	  slut	  ofta	  bildar	  en	  absurd	  och	  komisk	  helhet	  då	  ingen	  
deltagare	  känner	  till	  de	  andra	  deltagarnas	  bidrag.	  Azita	  Ghahremans	  verk	  Do	  I	  
resemble	  you	  more,	  or…?	  experimenterade	  med	  hur	  cadavre	  exquis	  kunde	  genomföras	  
under	  våra	  nya	  förutsättningar	  med	  globala	  interaktiva	  nätverk	  där	  många	  har	  
tillgång	  till	  egna	  produktionsmedel	  för	  att	  skapa	  och	  dela	  med	  sig	  av	  rörliga	  medier.	  
Detta	  gjordes	  på	  så	  sätt	  att	  Azita	  Ghahreman	  skrev	  en	  dikt	  som	  hon	  sedan	  omtolkade	  
till	  två	  korta	  videosekvenser	  som	  deltagare	  från	  hela	  världen	  kunde	  spinna	  vidare	  på.	  
Tillsammans	  med	  studenterna	  utarbetade	  hon	  även	  ett	  enklare	  regelverk	  som	  gick	  ut	  
på	  att	  de	  sista	  sekvenserna	  i	  en	  30	  sekunders	  ljudlös	  video	  skulle	  förekomma	  under	  
de	  första	  sekunderna	  i	  nästa	  videosekvens.	  Vidare	  bestämdes	  det	  att	  videodikten	  
skulle	  avslutas	  med	  att	  Azita	  Ghahreman	  gjorde	  den	  femtionde	  och	  avslutande	  
videosekvensen.	  Därefter	  skrev	  Azita	  Ghahreman	  en	  poetisk	  omtolkning	  av	  
videosekvenserna	  som	  gick	  att	  läsa	  genom	  att	  bläddra	  igenom	  
tumnaglarna/miniatyrbilderna	  av	  videosekvenserna.	  Regelverket	  var	  enkelt,	  men	  
det	  krävde	  en	  ganska	  omfattande	  planering	  av	  en	  deltagarstrategi	  och	  krävde	  aktivt	  
arbete	  under	  flera	  veckor.	  Det	  resulterade	  i	  deltagande	  från	  de	  nordiska	  länderna,	  
Kanada	  och	  USA	  såväl	  som	  Iran	  och	  andra	  länder	  i	  Mellanöstern.	  

Associativt indirekt medskapande 

Associativt	  indirekt	  medskapande	  är	  en	  deltagarform	  där	  gränsen	  mellan	  
författaren/konstnären	  och	  deltagaren	  tydligt	  markeras.	  Dedicerade	  ytor	  såväl	  som	  
olika	  roller	  i	  skapandet	  av	  verket	  tilldelas	  författaren/konstnären	  respektive	  
läsaren/deltagaren.	  Studenternas	  arbete	  som	  gjordes	  i	  samarbete	  med	  
visualiseringen	  av	  Helena	  Olssons	  tre	  dikter	  i	  samlingen	  Maskrosor	  byggde	  på	  denna	  
form,	  där	  poetens	  dikt	  fanns	  illustrerad	  i	  de	  två	  övre	  framträdande	  panelerna	  i	  en	  
horisontell	  triptyk.	  Den	  nedre	  ytan/panelen	  på	  verket	  tilldelades	  deltagarna	  som	  
gavs	  möjlighet	  att	  bidra	  genom	  att	  associera	  fotografier	  till	  dikten	  via	  en	  fotoström.	  
Deltagarnas	  fotografier	  tilldelas	  en	  indirekt	  roll	  och	  kan	  dessutom	  helt	  bortses	  från.	  

Den	  ursprungliga	  tanken	  var	  även	  att	  koppla	  en	  av	  de	  övre	  panelerna	  som	  består	  av	  
ett	  stereotypiskt	  svenskt	  sommarlandskap	  till	  väderdata	  som	  skulle	  förändra	  
illustrationen	  i	  realtid	  beroende	  på	  det	  lokala	  vädret	  hos	  läsaren.	  Skulle	  det	  ha	  
förverkligats	  hade	  det	  varit	  exempel	  på	  ”open	  data”:	  deltagande	  där	  officiell	  statistik	  
och	  realtidsdata	  från	  offentliga	  institutioner	  ”deltar”	  (även	  detta	  på	  associativa	  och	  
indirekta	  vis).	  

Reaktivt läsar-komponerande 

Reaktivt	  läsar-‐komponerande	  bygger	  på	  att	  läsaren	  aktivt	  skapar	  verket	  genom	  att	  
välja	  hur	  den	  tar	  sig	  igenom	  eller	  komponerar	  en	  upplevelse	  utifrån	  förutbestämt	  
innehåll	  som	  består	  av	  en	  mängd	  fragment,	  ett	  kluster	  av	  dataobjekt.	  Ett	  exempel	  är	  
Klas	  Mathiassons	  verk	  Stamsång	  som	  består	  av	  Sveriges	  nationalsång,	  uppdelad	  i	  
elementära	  ljudelement.	  Verket	  gör	  att	  läsaren	  kan	  spela	  ”Du	  gamla,	  Du	  fria”	  men	  
även	  kombinera	  ljuden	  så	  att	  de	  bildar	  en	  helt	  ny	  komposition.	  	  Sådana	  verk	  är	  i	  
grunden	  reaktiva	  då	  läsaren/publiken	  inte	  kan	  lägga	  till	  nya	  element,	  utan	  ”bara”	  
bygga	  och	  komponera	  utifrån	  förutbestämda	  parametrar.	  
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Automatiskt, ofrivilligt och omedvetet deltagande 

Ett	  möjligtvis	  mer	  udda,	  men	  alltmer	  vanligt	  förekommande,	  deltagarmodell	  kallas	  
här	  för	  automatiskt,	  ofrivilligt	  och	  omedvetet	  deltagande.	  Både	  Pär	  Thörns	  verk	  I	  am	  
och	  Ida	  Börjels	  verk	  The	  Act	  utgår	  helt	  eller	  delvis	  utifrån	  denna	  form	  av	  deltagande.	  
I	  dag	  publiceras	  det	  mängder	  av	  såväl	  personliga	  data	  som	  offentliga	  dokument	  och	  
data,	  och	  det	  blir	  allt	  vanligare	  att	  konstnärer,	  journalister	  och	  medborgare	  använder	  
sådana	  data	  för	  syften	  som	  de	  inte	  ursprungligen	  var	  tänkta	  för.	  I	  Pär	  Thörns	  verk	  I	  
am	  filtreras	  och	  används	  twitter-‐meddelanden	  som	  börjar	  på	  ”I	  am”	  för	  att	  skapa	  en	  
flödande	  efemär	  twitter-‐dikt.	  Personer	  från	  hela	  världen	  blir	  här	  tillfälligt	  
medförfattare,	  deltagare	  i	  ett	  diktverk	  utan	  att	  veta	  om	  det.	  På	  liknande	  sätt	  
använder	  sig	  Ida	  Börjel	  i	  sin	  dikt	  The	  Act	  av	  existerande	  texter,	  filmer	  och	  sajter	  som	  
hon	  bäddar	  in	  och	  länkar	  till,	  vilket	  gör	  att	  de	  blir	  del	  av	  hennes	  verk	  utan	  att	  
respektive	  upphovsmän	  nödvändigtvis	  känner	  till	  det.	  Båda	  verken	  utgår	  på	  så	  vis	  
från	  författaren	  som	  en	  del	  av	  en	  komplex	  väv	  av	  intertextuella	  förskjutningar	  och	  
andra	  ”författare”	  ligger	  bakom	  ursprungstexterna,	  genom	  vilka	  de	  omedvetet	  och	  
ofrivilligt	  deltar	  utan	  att	  de	  tillfrågats.	  	  	  

Deltagandenivåer 

Deltagarformerna	  som	  skapades	  hade	  olika	  deltagarnivåer.	  För	  enkelhetens	  skull	  har	  
nivåerna	  här	  delats	  upp	  i	  lågt,	  medel,	  högt	  och	  mycket	  högt	  deltagande.	  Inom	  nya	  
medier	  finns	  det	  frekvent	  förekommande	  tankar	  och	  en	  önskan	  om	  högt	  deltagande.	  
Somliga	  förespråkar	  dock	  att	  det	  erbjuds	  olika	  nivåer	  på	  deltagande	  och	  kritiserar	  
dem	  som	  endast	  fokuserar	  på	  högt	  deltagande	  då	  detta	  är	  tidskrävande	  och	  ofta	  
kräver	  att	  deltagarna	  är	  intresserade	  av	  att	  delta	  på	  en	  skapande	  nivå.	  

Lågt	  deltagande	  förekom	  i	  de	  olika	  exemplen	  i	  liten	  utsträckning.	  Till	  lågt	  deltagande	  
räknas	  här	  sådant	  som	  när	  man	  gillar,	  retweetar	  eller	  på	  andra	  sätt	  sprider	  vidare	  
innehållet	  från	  tidskrifterna	  till	  sina	  sociala	  nätverk.	  Detta	  hände	  i	  liten	  utsträckning	  
på	  Facebook	  och	  Twitter.	  Givet	  att	  själva	  produktionerna	  var	  tidskrävande	  fanns	  det	  
inte	  tid	  över	  för	  att	  sprida	  resultaten	  i	  den	  utsträckning	  som	  kunde	  ha	  varit	  
önskvärd.	  När	  det	  emellertid	  twittrades	  om	  I	  am	  från	  MEDEAS	  twitter-‐konto	  skapade	  
det	  en	  kedjereaktion	  utan	  dess	  like	  i	  den	  sociala	  mediesfären.	  Betydelsen	  av	  lågt	  
deltagande	  ska	  därför	  inte	  underskattas.	  Å	  andra	  sidan	  tenderar	  lågt	  deltagande	  i	  
form	  av	  ”likes”,	  dvs	  gilla-‐knapptryckningar	  och	  retweets,	  att	  generera	  redundans.	  
Denna	  överproduktion	  beror	  delvis	  på	  att	  närvaro	  i	  det	  digitala	  landskapet	  är	  
osynligt	  om	  ”läsarna”	  inte	  explicit	  gör	  sig	  synliga	  genom	  att	  exempelvis	  trycka	  på	  
gilla.	  

Medelnivån	  –	  som	  här	  betyder	  korta	  kommentarer	  och	  reaktivt	  deltagande	  –	  
förekom	  t	  ex	  i	  Klas	  Mathiassons	  Stamsång	  där	  deltagandet	  begränsades	  till	  just	  till	  
reaktivt	  agerande	  utifrån	  begränsade	  förutbestämda	  parametrar.	  Detsamma	  gäller	  
The	  Sound	  of	  Social	  Welfare	  där	  deltagandet	  handlade	  om	  att	  samla	  in	  ljud	  och	  
reflektioner	  från	  människor.	  Den	  digitala	  versionen	  erbjöd	  även	  enklare	  remix-‐
möjligheter	  där	  ”läsarna”	  av	  verket	  med	  ganska	  enkla	  medel	  kunde	  skapa	  sina	  egna	  
tillfälliga	  remixar	  utifrån	  ljuden	  i	  ljudarkivet.	  Maskrosor	  av	  Helena	  Olsson	  erbjöd	  
likaså	  läsarna	  att	  associera	  fram	  bilder	  till	  hennes	  verk,	  vilket	  kan	  liknas	  vid	  en	  kort	  
kommentar.	  Även	  Pär	  Thörns	  verk	  bygger	  på	  det	  faktum	  att	  människor	  ständigt	  
publicerar	  kommentarer	  på	  nätet.	  



Digital	  publicering	  av	  kulturtidskrifter:	  slutrapport	  till	  Kulturrådet,	  2012.	  Läs	  mer:	  bit.ly/dig-‐pub-‐2012	  

	   25	  

Flertalet	  verk	  byggde	  på	  hög	  form	  för	  deltagande,	  i	  form	  av	  att	  bidra	  med	  nytt	  
innehåll.	  Välfärdsresan,	  Utanhem.net,	  Do	  I	  resemble	  you	  more,	  or…?	  och	  Ibland	  
försvinner	  rösten	  helt	  går	  bortom	  insamlande	  i	  form	  av	  intervjuer	  då	  deltagandet	  
manifesterades	  som	  explicita,	  performativa,	  konstnärliga	  och	  kollektiva	  
händelser/evenemang	  vilket	  ställer	  större	  krav	  på	  deltagandet.	  Insamlingen	  av	  
berättelser,	  reflektioner	  och	  uppläsningar	  som	  genomfördes	  av	  teamet	  bakom	  
Välfärdsresan,	  Utanhem.net,	  och	  Ibland	  försvinner	  rösten	  helt	  var	  av	  sådan	  karaktär.	  
Välfärdsresan,	  Utanhem.net,	  och	  Do	  I	  resemble	  you	  more,	  or…?	  skapade	  även	  utrymme	  
för	  deltagarna	  att	  medskapa	  i	  ganska	  stor	  utsträckning.	  Ibland	  försvinner	  rösten	  helt	  
byggde	  däremot	  på	  att	  deltagarna	  skulle	  omtolka	  och	  remediera	  ett	  redan	  
existerande	  konstnärligt	  verk.	  

Mycket	  högt	  deltagande	  där	  möjligheten	  ges	  att	  forma	  och	  definiera	  verken	  och	  
formen	  från	  grunden	  förekom	  inte	  i	  några	  av	  verken.	  Däremot	  kan	  själva	  
tidskriftsproduktionerna	  och	  samarbetet	  mellan	  konstnärerna	  och	  studenterna	  sägas	  
ha	  varit	  av	  den	  karaktären	  i	  stor	  utsträckning.	  Denna	  typ	  av	  deltagande	  är	  sällsynt	  då	  
den	  kräver	  en	  långvarigt	  och	  utarbetad	  form	  av	  samarbete.	  

Det	  kan	  vara	  värt	  att	  notera	  att	  vanligt	  läsande	  inte	  räknas	  som	  deltagande.	  Detta	  
beror	  på,	  som	  tidigare	  nämnts,	  att	  många	  inom	  nya	  medier	  har	  en	  förkärlek	  till	  högt	  
deltagande	  och	  ofta	  orealistiska	  förväntningar	  på	  hur	  mycket	  tid,	  vilja	  och	  kapacitet	  
människor	  har	  för	  att	  delta.	  Vidare	  beror	  det	  på	  att	  närvaro	  genom	  läsande	  inte	  syns	  
och	  heller	  inte	  synliggörs	  i	  den	  digitala	  sfären…	  

Deltagande på nätet kontra fysiskt deltagande 

The	  Sound	  of	  Social	  Welfare	  av	  Bonnie	  Fortune,	  Ibland	  försvinner	  rösten	  helt	  av	  Linné	  
Eriksson	  och	  Utanhem.net	  av	  Sara	  Granér	  gav	  alla	  möjligheter	  att	  bidra	  med	  nya	  
berättelser,	  men	  i	  alla	  tre	  fallen	  har	  inlämning	  via	  nätet	  varit	  minimal	  eller	  inte	  
förekommit	  alls.	  Det	  beror	  delvis	  på	  att	  tidskrifterna	  inte	  är	  etablerade	  på	  nätet,	  men	  
även	  på	  att	  det	  är	  lättare	  att	  engagera	  människor	  att	  delta	  när	  fysiska	  möten	  
arrangeras.	  Fysiska	  möten	  har	  högre	  status	  och	  får	  en	  ökad	  status	  ju	  mer	  
medialiserad	  verkligheten	  blir.	  De	  flesta	  upplever	  att	  det	  är	  mer	  givande	  att	  göra	  
saker	  tillsammans	  när	  man	  ses.	  Dessutom	  är	  det	  lättare	  att	  bilda	  en	  uppfattning	  om	  
vilka	  som	  ligger	  bakom	  verket	  och	  deras	  intentioner	  än	  när	  det	  arrangeras	  på	  nätet.	  
Det	  är	  inte	  därmed	  sagt	  att	  medskapande	  aktiviteter	  som	  sker	  enbart	  på	  nätet	  inte	  
går	  att	  genomföra.	  Do	  I	  Resemble	  You,	  Or…?	  av	  Azita	  Ghahreman	  visar	  att	  det	  är	  fullt	  
möjligt,	  men	  det	  kräver	  att	  de	  som	  står	  bakom	  verket	  aktivt	  sprider,	  rekryterar	  och	  
visar	  vägen	  för	  hur	  legitimt	  deltagande	  kan	  se	  ut,	  såväl	  som	  att	  de	  är	  i	  nära	  dialog	  
med	  deltagarna	  under	  genomförandet.	  Detta	  i	  sin	  tur	  kräver	  att	  det	  även	  finns	  tid	  att	  
arbeta	  med	  rekrytering	  och	  ständig	  dialog	  under	  tiden	  man	  önskar	  aktivt	  deltagande	  
från	  ”läsarna.”	  

Kortvariga och långvariga deltagarkonventioner 

Flera	  av	  verken	  som	  gjordes	  för	  tidskrifterna	  etablerade	  under	  en	  kortare	  tid	  
deltagarformer	  där	  del	  av	  syftet	  var	  att	  pröva	  olika	  former	  för	  deltagande	  och	  
kommunikationsöverenskommelser.	  Tidskrifter	  behöver	  dock	  även	  bygga	  en	  mer	  
långsiktig	  strategi	  runt	  deltagande.	  Att	  bygga	  upp	  en	  meningsfull	  deltagandekultur	  
där	  läsarna	  är	  delaktiga	  kräver	  att	  en	  tidskrift	  arbetar	  fram	  en	  kultur,	  i	  dialog	  med	  
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läsarna,	  som	  anvisar	  hur	  kommunikationen	  mellan	  tidskriften	  och	  läsarna	  kan	  se	  ut.	  
Givet	  att	  det	  är	  en	  kommunikativ	  kultur	  tar	  det	  tid	  att	  utveckla	  den	  och	  det	  krävs	  att	  
den	  ständigt	  utvecklas.	  Vilka	  kommunikationsprotokoll/konventioner	  som	  ska	  gälla	  
tar	  tid	  för	  läsarna	  att	  förstå,	  speciellt	  om	  intentionerna	  och	  konventionerna	  är	  
otydliga	  eller	  uppfattas	  som	  nya.	  Nya	  konventioner	  förstås	  enklast	  genom	  att	  
kommunikations-‐konventionen	  exemplifieras,	  snarare	  än	  genom	  föreskrifter	  och	  
regelverk.	  Tiden	  det	  tar	  att	  bygga	  upp	  ett	  förtroende	  ska	  heller	  inte	  underskattas.	  	  

Relationen mellan redaktörer, författare, journalister och läsare 

Framväxten	  av	  bloggverktyg	  och	  CMS-‐verktyg	  (Content	  Management	  System,	  t.ex.	  
Wordpress)	  har	  väckt	  glädje	  men	  även	  oro.	  De	  som	  gläds	  ser	  en	  möjlighet	  för	  flera	  
röster	  och	  perspektiv	  att	  komma	  till	  tals,	  genom	  att	  de	  nya	  verktygen	  erbjuder	  ett	  
direkt	  tilltal	  –	  bloggaren	  kan	  tala	  direkt	  till	  läsaren	  utan	  några	  mellanled.	  Människor	  
kan	  kommunicera	  utan	  att	  behöva	  vända	  sig	  till	  tidskrifter	  och	  andra	  mellanhänder,	  
som	  bedömer	  om	  det	  de	  har	  skrivit	  är	  värt	  att	  publicera.	  I	  vissa	  fall	  upplevs	  sådana	  
”officiella”	  publicistiska	  instanser	  vara	  flaskhalsar	  (Shirky	  2008).	  De	  som	  oroas	  för	  
utvecklingen	  lyfter	  ofta	  fram	  att	  nätet	  fylls	  av	  osammanhållande	  oredigerat	  innehåll	  
och	  att	  kvalitén	  på	  innehållet	  försämras	  då	  redaktörens	  roll	  underskattas.	  

Redaktörens	  huvudsakliga	  arbete,	  som	  ofta	  förblir	  ganska	  osynligt	  och	  därför	  inte	  får	  
den	  uppskattning	  som	  den	  förtjänar,	  är	  enligt	  Greenberg	  (2010)	  en	  pågående	  ”sense	  
making	  process”	  som	  består	  av	  att	  definiera	  en	  sammanhållen	  idé	  som	  ramar	  in	  en	  
publikation,	  välja	  vad	  som	  ska	  publiceras,	  ge	  feedback	  på	  hur	  innehållet,	  retoriken,	  
strukturen	  och	  stilen	  kan	  förbättras,	  såväl	  som	  hur	  olika	  artiklar	  och	  annat	  innehåll	  
hänger	  ihop	  –	  vad	  som	  ska	  lyftas	  fram	  och	  länkas	  samman	  vilket	  handlar	  om	  att	  i	  viss	  
mån	  styra	  läsarens	  uppmärksamhet.	  Rollen	  innefattar	  ofta	  att	  agera	  som	  
läsarrepresentant,	  där	  man	  i	  viss	  mån	  försöker	  förutspå	  hur	  texten	  tas	  emot.	  

I	  takt	  med	  att	  nätbaserad	  publicering	  blir	  allt	  mer	  vanligt	  minskar	  inte	  behovet	  av	  
redigerat	  material	  och	  därmed	  är	  redaktörsrollen	  fortfarande	  viktig.	  Läsare	  är	  
fortfarande	  i	  behov	  av	  redigerat	  innehåll	  som	  har	  ett	  distinkt	  sammanhållet	  
perspektiv	  och	  tilltal.	  Det	  är	  dessutom	  tidsödande	  för	  läsare	  att	  ständigt	  behöva	  
bedöma	  en	  webbsidas	  ”värde”	  såväl	  som	  att	  bedöma	  författarens	  och	  journalistens	  
tillförlitlighet	  och	  hur	  intressant	  materialet	  är.	  Om	  vi	  ständigt	  skulle	  gå	  till	  nya	  
nätbaserade	  tidskrifter	  och	  bloggar	  på	  nätet	  skulle	  vi	  hela	  tiden	  behöva	  bedöma	  
intentionaliteten	  och	  värdet	  bakom	  tidskriften	  och	  deras	  journalister	  och	  författare,	  
vilket	  tar	  tid.	  Det	  är	  ”ekonomiskt”	  för	  läsaren	  att	  förlita	  sig	  på	  redigerade	  tidskrifter	  
som	  har	  byggt	  upp	  en	  trovärdighet,	  imprimatur,	  auktoritet	  och	  tilltal	  som	  läsaren	  
känner	  igen	  och	  inte	  behöver	  bedöma	  från	  grunden.	  Vidare	  finns	  det	  en	  social	  aspekt	  
som	  gör	  att	  människor	  dras	  till	  att	  läsa	  samma	  tidskrifter	  och	  artiklar	  vilket	  
underlättar	  diskussioner	  hemma	  och	  på	  arbetsplatser.	  

Nätbaserad	  publicering	  bygger	  likväl	  delvis	  på	  en	  annan	  –	  eller	  i	  varje	  fall	  utökad	  –	  
repertoar	  av	  produktionsförhållanden	  som	  i	  vissa	  fall	  förändrar	  relationen	  mellan	  
redaktören,	  författaren/journalisten	  och	  läsaren.	  Greenberg	  (2010)	  pekar	  t	  ex	  på	  att	  
med	  Internet	  har	  det	  tillkommit	  nya	  former	  för	  redaktörskap	  såsom	  kollektiv	  
redigering,	  läsar-‐redigering,	  redaktörsstyrda	  forum,	  och	  maskin-‐baserade	  
redigeringar.	  
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Jennie	  Järvå:	  ”Jag	  är	  ute	  väldigt	  mycket	  och	  tittar	  runt	  så	  där	  hela	  tiden.	  Jag	  tror	  inte	  att	  jag	  
följer	  någon	  tidskrift	  regelbundet. Jag	  tänker	  sällan	  –	  nu	  ska	  jag	  gå	  in	  och	  läsa	  den	  här	  
tidskriften	  eller	  den	  här	  tidningen	  utan	  det	  är	  mer	  att	  jag	  hittar	  någonting	  som	  leder	  till	  nått	  
eller	  någon	  annan	  som	  har	  länkat	  vidare	  när	  jag	  har	  varit	  ute	  och	  sökt	  utifrån	  en	  specifik	  
fråga	  och	  så	  hamnar	  jag	  på	  olika	  ställen.”	  

Per	  Engström:	  ”Jag	  tycker	  både	  det	  har	  ett	  värde	  och	  att	  det	  är	  något	  djupt	  besvärligt	  med	  
det	  eller	  det	  att	  det	  finns	  så	  mycket	  och	  att	  det	  inte	  finns	  något	  filter,	  det	  finns	  ingen	  redaktör	  
för	  bloggar. Vill	  jag	  starta	  en	  blogg	  kan	  jag	  göra	  det	  och	  lägga	  ut	  precis	  allting	  jag	  vill.	  Det	  går	  
inte	  igenom	  en	  redaktion	  som	  går	  igenom	  och	  har	  någon	  slags	  bedömning	  –	  är	  det	  här	  värt	  
att	  lägga	  ut.”	  

Jennie	  Järvå:	  ”Det	  är	  en	  annan	  grej	  men	  jag	  upplever	  att	  jag	  läser	  mycket	  mer	  tillsammans,	  
det	  blir	  ett	  slags	  kollektiv	  läsning.	  Det	  blir	  olika	  grupper	  som	  man	  rör	  sig	  på	  nätet	  då,	  att	  man	  
tar	  del	  av	  samma	  material	  och	  det	  kan	  vara	  rätt	  intressant.	  Som	  är	  mycket	  svårare	  att	  göra	  
på	  annat	  sätt. Det	  är	  väldigt	  mycket	  via	  Facebook,	  man	  ser	  vad	  andra	  har	  läst	  eller	  
rekommenderar	  och	  så	  följer	  små	  diskussioner	  på	  det	  och	  så	  sprider	  det	  sig.”	  

Kollektiv	  redigering	  har	  kanske	  rönt	  störst	  uppmärksamhet	  bland	  de	  nya	  formerna,	  
och	  utgör	  bland	  annat	  grunden	  för	  hur	  innehåll	  på	  Wikipedia	  skapas.	  Som	  bekant	  är	  
en	  Wiki-‐artikel	  i	  ständig	  förändring	  och	  det	  går	  att	  följa	  hur	  artikeln	  har	  reviderats	  
över	  tid.	  Jones	  (2008),	  enligt	  Greenberg,	  pekar	  på	  hur	  detta	  system	  favoriserar	  
addering	  av	  text	  snarare	  än	  omstrukturering	  och	  att	  äldre	  text	  raderas.	  Det	  kan	  
möjligen	  bero	  på	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  lägga	  sig	  i	  andras	  arbete,	  speciellt	  om	  man	  
inte	  känner	  den	  personen	  väl.	  Kontroverser	  över	  Wiki-‐artiklar	  kan	  dock	  uppstå	  som	  
leder	  till	  att	  artiklarna	  låses.	  Likaså	  plockas	  felaktiga	  artiklar	  bort.	  Med	  andra	  ord	  
finns	  det	  explicit	  redigering	  från	  Wikipedias	  håll	  vilket	  pekar	  på	  att	  tjänsten	  har	  ett	  
viss	  mått	  av	  hierarki.	  På	  senare	  tid	  har	  Wikipedia	  föreslagit	  att	  utöka	  hierarkin	  
genom	  att	  vissa	  användare	  registreras	  som	  pålitliga	  redaktörer	  och	  det	  markeras	  
vilka	  artiklar	  som	  är	  pålitligt	  reviderade.	  Detta	  förslag	  har	  emellertid	  mött	  motstånd	  
då	  det	  upplevs	  gå	  emot	  den	  allmänna	  uppfattningen	  av	  att	  Wikipedia	  är	  totalt	  
egalitärt	  även	  om	  syftet	  med	  förslaget	  har	  varit	  att	  säkra	  högre	  kvalitet.	  (Från	  början	  
har	  Wikipedia	  haft	  ett	  visst	  mått	  av	  hierarki	  och	  betalda	  medarbetare	  som	  sysslat	  
med	  kvalitetssäkring).	  Detta	  pekar	  emellertid	  på	  att	  det	  inte	  är	  alldeles	  enkelt	  att	  
förändra	  en	  kultur	  –	  i	  det	  här	  fallet	  runt	  hur	  man	  samarbetar	  med	  ”externa”	  aktörer	  –	  
när	  den	  väl	  är	  etablerad.	  

Läsar-‐feedback,	  som	  nämnts	  tidigare	  och	  som	  i	  vissa	  fall	  gör	  redaktören	  onödig,	  är	  i	  
viss	  mån	  en	  ny	  form,	  även	  om	  det	  finns	  exempel	  på	  den	  typen	  av	  verksamhet	  innan	  
tillkomsten	  av	  Internet.	  Rittberg	  (2008)	  pekar	  t	  ex	  på	  hur	  medeltida	  
kartproduktioner	  byggde	  på	  en	  ständig	  dialog	  med	  lokala	  kartritar-‐amatörer.	  
Kritiska	  röster	  hävdar	  (Greenberg,	  2011)	  att	  denna	  form	  för	  redaktörskap	  beror	  
delvis	  på	  att	  publicistiska	  verksamheter	  har	  flyttat	  över	  redaktörsrollen	  på	  
författaren	  och	  sedan	  vidare	  på	  läsaren.	  Allt	  mindre	  ”in-‐house”	  redigering	  sker	  vilket	  
är	  starkt	  kopplat	  till	  att	  allt	  fler	  författare	  och	  journalister	  frilansar.	  	  

Givet	  hur	  enkelt	  det	  går	  att	  remixa	  digitalt	  innehåll	  kommer	  dock	  många	  läsare	  
framöver	  att	  ha	  en	  viktig	  redaktionell	  roll	  genom	  att	  länka	  eller	  genom	  att	  ta	  delar	  av	  
professionellt	  publicerat	  material	  som	  de	  t	  ex	  bäddar	  in	  och	  re-‐kontexualiserar	  på	  
sina	  egna	  bloggar.	  På	  så	  vis	  gör	  de	  ett	  urval,	  ”omformar”	  ursprungstexten	  genom	  att	  
placera	  den	  i	  ett	  nytt	  sammanhang	  såväl	  som	  att	  länka	  den	  på	  ett	  nytt	  sätt	  –	  vilket	  är	  
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centrala	  aspekter	  av	  ett	  redaktionellt	  arbete.	  Detta	  arbete	  är	  inte	  oviktigt	  när	  det	  
handlar	  om	  spridning	  av	  artiklar	  och	  debatter.	  

Modererade	  forum	  är	  en	  annan	  nyare	  form	  för	  redaktionellt	  arbete.	  Dessa	  forum	  
finns	  ofta	  kopplade	  till	  professionellt	  publicerat	  och	  redigerat	  innehåll,	  men	  där	  
publicisten	  tydligt	  önskar	  markera	  skillnaden	  mellan	  författare	  och	  läsare.	  I	  början	  
lanserades	  helt	  öppna	  forum	  vilket	  visade	  sig	  fungera	  relativt	  illa,	  då	  nivån	  på	  
diskussionen	  kunde	  bli	  låg	  och	  ibland	  leda	  till	  dåligt	  underbyggd	  smutskastning	  såväl	  
som	  mobbning.	  

Anders	  Bräck:	  ”Läser	  du	  kommentarsfält?”	  

Jennie	  Järvå:	  ”Nej,	  väldigt	  sällan.”	  

Erling	  Björgvinsson:	  ”Jag	  gör	  det	  på	  vissa,	  där	  man	  har	  skapat	  en	  kultur,	  t	  ex	  på	  Guardian.	  Där	  
är	  kommentarerna	  helt	  annorlunda	  än	  i	  Sverige.”	  

Andra	  nyare	  former	  blandar	  maskinell	  och	  mänsklig	  redigering	  eller	  bygger,	  i	  vissa	  
fall,	  på	  helt	  maskinell	  redigering.	  Automatiserad	  maskinell	  analys	  har	  visat	  sig	  inte	  
fungera	  särskilt	  väl.	  Med	  framväxten	  av	  semantisk	  webb	  blir	  det	  allt	  mer	  vanligt	  att	  
så	  kallad	  bot-‐mjukvara	  söker	  och	  sammanställer,	  sorterar	  och	  rankar	  nätpublicerade	  
data	  och	  metadata.	  I	  vissa	  fall	  utgår	  sådana	  bots	  från	  Internet-‐användares	  
preferenser	  och	  val	  i	  form	  av	  kollaborativ	  filtrering	  –	  vilket	  är	  fallet	  på	  Amazon	  där	  
köpare	  kan	  se	  andras	  köpares	  preferenser.	  Andra	  former	  bygger	  på	  mer	  aktivt	  
deltagande.	  Digg	  och	  Stumble	  Upon	  möjliggör	  för	  Internet-‐användare	  att	  rösta	  och	  
ranka	  innehåll	  på	  nätet.	  Greenberg	  (2011)	  nämner	  t	  ex	  att	  Vita	  Huset	  erbjuder	  
Internet-‐användare	  att	  ställa	  frågor	  till	  presidenten	  men	  även	  att	  besökare	  till	  sidan	  
kan	  rösta	  på	  vilka	  frågor	  de	  helst	  vill	  se	  besvarade.	  Problemet	  med	  rent	  maskinell	  
redigering	  som	  bygger	  på	  vad	  Manovich	  (2001)	  kallar	  ”automated	  media	  creation”	  är	  
att	  maskiner	  inte	  är	  särskilt	  duktiga	  på	  att	  förstå	  innehållet	  i	  någon	  djupare	  mening	  
och	  ännu	  svårare	  är	  det	  att	  sätta	  det	  i	  meningsfullt	  sammanhang.	  I	  slutändan	  krävs	  
socialt	  grundade	  metadata	  så	  väl	  som	  en	  mänsklig	  redaktör	  som	  kan	  sätta	  sådant	  
innehåll	  i	  ett	  meningsfullt	  sammanhang.	  

En	  författare	  kan	  som	  tidigare	  nämnts	  vara	  i	  direkt	  relation	  med	  sina	  läsare	  där	  en	  
förskjutning	  sker	  mot	  att	  redaktörsrollen	  fördelas	  mellan	  författaren	  och	  läsarna,	  t	  ex	  
genom	  att	  läsarna	  kommenterar	  författarens	  publikationer	  vilket	  leder	  till	  att	  nya	  
inlägg	  som	  tar	  hänsyn	  till	  kommentarerna	  publiceras	  eller	  att	  den	  ursprungliga	  
artikeln/posten	  redigeras	  om.	  En	  publikation	  på	  nätet	  är	  också	  i	  högre	  grad,	  
åtminstone	  potentiellt,	  i	  en	  ständig	  tillblivelsesprocess	  snarare	  än	  en	  färdig	  
”produkt.”	  En	  artikel	  påverkas	  och	  förändras	  t	  ex	  när	  den	  länkas	  vid	  senare	  tillfälle	  
till	  nya	  artiklar.	  Det	  pekar	  på	  att	  redaktören	  av	  en	  nätbaserad	  publikation	  behöver	  
tänka	  i	  ökad	  grad	  på	  texter	  och	  produktioner	  i	  relation	  till	  pågående	  föränderliga	  
flöden,	  men	  även	  i	  ökad	  grad	  på	  hur	  de	  bokstavligen	  länkar	  eller	  relaterar	  till	  annat	  
material	  publicerat	  av	  den	  egna	  tidskriften	  såväl	  som	  andras	  alster.	  

Erling	  Björgvinsson:	  ”Men	  det	  här	  med	  blogg,	  visst,	  jag	  håller	  med	  att	  redaktörsrollen	  är	  
viktig	  och	  det	  finns	  folk	  som	  tittar	  på	  nya	  medier	  som	  säger	  att	  den	  rollen	  är	  så	  klart	  
fortfarande	  viktig	  –	  samtidigt,	  att	  säga	  att	  bloggar	  inte	  har	  redaktörer	  överhuvudtaget	  är	  
mera	  komplicerat	  än	  så	  därför	  att	  bloggar	  är	  ofta	  så	  dialogiska	  –	  vissa	  bloggare	  får	  vettig	  
feedback	  där	  läsarna	  blir	  indirekta	  redaktörer	  som	  lägger	  sig	  i	  och	  där	  författaren	  kanske	  
ändrar	  på	  sin	  artikel	  eller	  skriver	  en	  ny	  ”förbättrat”	  mer	  insiktsfull	  artikel.”	  
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Jennie	  Järvå:	  ”Och	  det	  är	  jätteviktigt	  vem	  det	  är	  som	  länkar	  vidare	  t	  ex.”	  

Per	  Engström:	  ”Men	  att	  ha	  en	  tidskrift	  på	  nätet	  då	  med	  redaktör	  som	  sitter	  och	  sköter,	  vad	  är	  
det	  för	  poäng	  med	  det	  när	  det	  finns	  så	  mycket	  grejer	  på	  nätet?	  Folk	  kan	  väl	  göra	  sina	  egna	  
tidskrifter.”	  

Jennie	  Järvå:	  ”Man	  behöver	  någon	  som	  är	  just	  den	  där	  redaktören	  då.	  Det	  är	  olika	  typer	  av	  
material,	  tänker	  jag,	  som	  man	  tar	  till	  sig.	  Att	  hon,	  det	  är	  henne	  som	  person	  man	  då	  är	  
intresserad	  av	  –	  vad	  hon	  tycker	  och	  det	  blir	  aldrig	  allmänt,	  om	  det	  inte	  lyfts	  in	  i	  ett	  
sammanhang	  av	  en	  redaktör.”	  

Per	  Engström:	  ”Nej,	  det	  kanske	  är	  den	  upplevelsen	  jag	  har	  att	  arbeta	  med	  tidskrift	  på	  nätet	  
skulle	  förlora	  sig	  i	  den	  typen	  av	  sidor	  som	  är	  egentligen	  kanske,	  att	  det	  finns	  så	  mycket	  av	  
det.	  Hur	  ska	  man	  profilera	  sig	  som	  tidskrift	  på	  nätet?	  Jag	  känner	  mig	  tafatt,	  jag	  vet	  inte	  så	  
mycket	  om	  det.	  I	  pappersvärlden	  har	  jag	  ett	  hum	  om	  vilka	  vägar,	  det	  kan	  vara	  mässor	  och	  det	  
kan	  vara	  ditten	  och	  datten,	  på	  något	  sätt	  är	  det	  mer	  synligt	  i	  den	  verkliga	  världen.	  Men	  hur	  
gör	  en	  sådan	  som	  Blondin	  Bella	  för	  att	  bli	  så	  stor	  att	  hon	  får	  nästan	  en	  helsida	  på	  DN?	  Och	  
där	  kan	  jag	  sitta	  och	  upptäcka	  att	  det	  finns	  något	  som	  heter	  Blondin	  Bella,	  då	  kan	  jag	  gå	  in	  
och	  lätta	  upp	  det.”	  

Erling	  Björgvinsson:	  ”I	  och	  för	  sig,	  tror	  jag	  hon,	  jag	  minns	  inte	  om	  det	  hon	  eller	  någon	  annan,	  
som	  har,	  jag	  vet	  inte	  om	  har	  klassiska	  regelrätta	  redaktörer	  men	  jag	  tror	  vissa	  av	  de	  här	  stora	  
bloggarna	  har	  kommunikation	  strateger	  som	  hon	  är	  heltiden	  i	  dialog	  med.	  Även	  om	  det	  ser	  
ut	  till	  att	  vara	  en	  blogg	  så	  som	  är	  skriven	  av	  en	  privatperson.”	  

Ett	  antal	  av	  bidragen	  som	  gjordes	  för	  Pequod	  och	  Dagens	  Välfärd	  byggde	  på	  att	  öka	  
interaktionen	  mellan	  ”författaren”	  och	  publiken/läsarna.	  Gränsen	  som	  mellan	  
författare	  och	  publik/läsare	  suddades	  i	  de	  fallen	  till	  viss	  del	  ut.	  Författarna	  har	  
fortfarande	  en	  mer	  avgörande	  eller	  definierande	  roll	  eftersom	  de	  sätter	  ramarna,	  
skapar	  regelverket	  för	  publikens	  och	  läsarnas	  interaktion:	  vad,	  hur	  och	  när	  kan	  de	  
bidra	  med	  innehåll	  till	  verket.	  Författarrollen	  blir	  därmed	  förskjuten	  från	  att	  handla	  
om	  i	  huvudsak	  textproduktion	  i	  olika	  former	  till	  att	  skapa	  tillfälliga	  plattformar	  eller	  
tillfälliga	  kreativa	  möjlighetsrum	  där	  de	  kan	  skapa	  tillsammans	  med	  andra.	  	  

Det	  går	  att	  konstatera	  att	  med	  ökad	  interaktionshastighet	  blir	  det	  svårare	  att	  
redigera	  innehållet.	  I	  vissa	  fall	  faller	  redaktörsrollen	  helt	  bort,	  blir	  en	  omöjlighet,	  vad	  
gäller	  formandet	  av	  innehållet.	  I	  de	  interaktioner	  som	  skapades	  i	  t	  ex	  Azita	  
Ghahremans	  verk	  Do	  I	  resemble	  you	  more,	  or…?,	  Utanhem.net,	  The	  Sound	  of	  Social	  
Welfare	  	  fanns	  det	  för	  visso	  en	  möjlighet	  för	  författaren	  och	  redaktören	  att	  välja	  bort	  
bidrag	  från	  publiken/läsarna,	  men	  att	  göra	  redaktionella	  bedömningar	  blir	  svårare	  
att	  genomföra.	  I	  viss	  mån	  försvåras	  redaktörens	  arbete	  när	  publikationer	  bygger	  på	  
pågående	  interaktion	  över	  tid	  då	  det	  blir	  svårare	  att	  koordinera	  och	  det	  kräver	  att	  
redaktören	  finns	  sporadiskt	  tillgänglig	  över	  längre	  tid.	  När	  interaktionen	  ökar	  mellan	  
författare	  och	  medproducerande	  ”läsare”	  förflyttas	  den	  redaktionella	  rollen	  i	  utökad	  
grad	  till	  författaren	  och	  läsaren,	  vilket	  även	  Susan	  Greenberg	  (2011)	  har	  konstaterat.	  
Det	  är	  i	  viss	  mån	  en	  väntad	  utveckling	  då	  en	  roll	  redaktören	  har	  haft	  har	  varit	  att	  
vara	  läsarens	  representant.	  I	  Pär	  Thörns	  I	  am	  är	  det	  omöjligt	  att	  redigera	  innehållet	  
då	  det	  ständigt	  flödar	  förbi.	  Men	  därmed	  inte	  sagt	  att	  verket	  saknar	  författande	  eller	  
redaktionellt	  arbete.	  Det	  som	  flödar	  förbi	  har	  författats	  och	  redigerats	  på	  kodnivå.	  
Pär	  Thörn	  som	  utvecklade	  konceptet	  och	  Marcus	  Ghaly,	  Scott	  Meadows	  och	  Baris	  
Serim	  som	  kodade	  verket	  har	  t	  ex	  valt	  att	  endast	  plocka	  meningar	  från	  Twitter	  som	  
börjar	  på	  ”I	  am”,	  tagit	  bort	  alla	  namn,	  länkar	  och	  ”retweets.”	  (Pär	  Thörn	  har	  vid	  
tillfälle	  sagt	  att	  han	  har	  agerat	  konceptmakare	  och	  att	  Marcus	  Ghaly	  ska	  ses	  som	  
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författaren.	  Och	  sedan	  ska	  det	  tilläggas	  att	  Twitteranvändare	  är,	  som	  tidigare	  
nämnts,	  medförfattare	  –	  om	  än	  omedvetna	  om	  det).	  När	  verket	  rullar	  på	  är	  det	  
emellertid	  omöjligt	  –	  vilket	  delvis	  är	  poängen	  med	  verket	  –	  att	  lägga	  sig	  i	  och	  
redigera	  innehållet.	  	  

Hur skiljer sig publicering för stora skärmar från laptops, tablets, 

läsplattor, mobila enheter mm? 

Inom	  vissa	  delar	  av	  nya	  medier,	  så	  som	  cross-‐media	  och	  transmedia,	  har	  man	  
undersökt	  hur	  olika	  kulturproduktioner,	  som	  film	  och	  spel,	  kan	  kombineras	  och	  hur	  
olika	  mediekanaler	  och	  plattformar,	  som	  TV,	  online	  och	  mobila	  plattformar,	  kan	  
samspela.	  I	  vissa	  fall	  argumenteras	  det	  för	  att	  de	  olika	  kanalerna	  ska	  ”optimeras”	  
genom	  att	  användas	  för	  specifika	  ändamål	  –	  t	  ex	  att	  innehållet	  i	  mobilen	  är	  kortare,	  
eller	  används	  främst	  för	  att	  socialisera	  runt	  produktionerna.	  Den	  typen	  av	  uttryck	  
har	  sin	  plats	  och	  publik.	  Receptionstudier	  (Dawson	  2007)	  av	  nya	  medier	  visar	  
emellertid	  att	  de	  flesta	  användare	  vill	  att	  samma	  material	  ska	  finnas	  tillgängligt	  på	  
olika	  plattformar	  och	  att	  det	  ska	  gå	  lätt	  att	  växla	  mellan	  plattformar.	  	  	  
	  
Det	  finns	  en	  ökande	  förväntan	  om	  att	  kunna	  läsa	  på	  de	  olika	  plattformar	  som	  
erbjuds,	  och	  att	  publikationerna	  är	  anpassade	  till	  de	  olika	  plattformarna.	  Brett	  
tillgängliga	  content	  management	  system	  som	  Wordpress	  har	  på	  senare	  tid	  erbjudit	  
lösningar	  som	  gör	  att	  sidan	  anpassas	  t	  ex	  till	  smartphones	  och	  läsplattor.	  Sådana	  
lösningar	  kommer	  framöver	  att	  vara	  standard.	  En	  hake	  idag	  om	  man	  bygger	  
avancerade	  användargränssnitt	  utifrån	  HTML	  5.0	  ovanpå	  ett	  existerande	  CMS	  är	  
dock	  att	  all	  form	  för	  uppladdning	  inte	  går	  att	  göra	  på	  Apples	  produkter	  som	  
använder	  Mobile	  Safari.	  Detta	  beror	  på	  att	  Apple	  har	  stängt	  av	  sådan	  funktionalitet	  
för	  att	  tvinga	  utvecklare	  att	  göra	  ”appar”	  med	  det	  yttersta	  syftet	  att	  tvinga	  utvecklare	  
gå	  via	  deras	  Appstore.	  Detta	  är	  problematiskt	  eftersom	  Apple	  tar	  30	  procent	  på	  all	  
försäljning	  och	  inte	  minst	  därför	  att	  de	  även	  lägger	  sig	  i	  publicistiskt	  innehåll.	  Det	  är	  
väl	  bekant	  att	  de	  har	  nekat	  publicering	  av	  ”appar”	  som	  anses	  innehålla	  moraliskt	  
stötande	  material.	  I	  dagsläget	  är	  det	  dessutom	  kostsamt	  att	  behöva	  göra	  olika	  
versioner	  för	  iOS	  och	  Android,	  även	  om	  det	  blir	  allt	  lättare	  att	  bygga	  en	  
grundläggande	  lösning	  som	  sedan	  anpassas	  till	  de	  olika	  
publiceringsinfrastrukturerna.	  

Ekonomiskt stöd 

Den	  ekonomiska	  situationen	  för	  kulturtidskifter	  har	  alltid	  varit	  svår.	  Kundunderlaget	  
för	  tidskrifter	  –	  även	  de	  som	  tar	  upp	  de	  bredare	  kulturyttringarna	  –	  är	  helt	  enkelt	  i	  
de	  flesta	  fall	  för	  litet	  för	  att	  bära	  kostnaderna	  i	  ett	  språkområde	  som	  vårat.	  Annan	  
finansiering,	  såsom	  annonsintäkter,	  sponsring,	  stöd	  av	  en	  moderorganisation,	  kan	  
vara	  nödvändig	  även	  för	  de	  tidskrifter	  som	  uppbär	  bidrag	  från	  Kulturrådet.	  Men	  
oavsett	  hur	  utgivningen	  är	  finansierad	  förutsätts	  för	  ett	  absolut	  flertal	  även	  stora	  
ideella	  arbetsinsatser.	  Varje	  möjlighet	  att	  minska	  kostnaderna	  har	  således	  varit	  högst	  
angeläget	  för	  så	  gott	  som	  alla	  kulturtidskrifter,	  vilket	  ofta	  har	  inneburit	  att	  dessa	  
paradoxalt	  nog	  försökt	  att	  ligga	  i	  framkanten	  vad	  gäller	  ny	  teknik.	  Tidigare	  tekniska	  
landvinningar	  har	  nämligen	  ofta	  handlat	  om	  att	  på	  olika	  sätt	  hantera	  den	  tekniska	  
produktionen	  av	  den	  traditionella,	  mångfaldigade,	  tryckta	  tidskriften	  och	  erbjudit	  
möjligheter	  till	  billigare	  produktion	  av	  denna.	  
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Särskilt	  knepigt	  är	  det	  naturligtvis	  för	  dem	  som	  avser	  att	  starta	  en	  tidskrift.	  Som	  
tidigare	  nämns	  innebär	  kravet	  på	  egenfinansiering	  sannolikt	  att	  många	  
kulturtidskrifter	  aldrig	  ens	  ser	  dagens	  ljus.	  Det	  finns	  anledning	  att	  tro	  att	  en	  
webbtidskrift	  med	  sina	  lägre	  kostnader	  kan	  vara	  lockande	  för	  en	  presumtiv	  
tidskriftsutgivare	  vars	  syfte	  med	  tidskriften	  förhåller	  sig	  neutralt	  till	  vilket	  medium	  
han	  eller	  hon	  väljer.	  Det	  som	  webben	  nu	  erbjuder	  avviker	  i	  väsentlig	  grad	  från	  vad	  
den	  tekniska	  utvecklingen	  tidigare	  inneburit	  i	  form	  av	  förbilligad	  produktion.	  Vad	  
som	  nu	  är	  viktigt	  att	  beakta	  är	  att	  så	  länge	  inte	  spridandet	  av	  tidskriftens	  budskap	  är	  
det	  alltigenom	  övergripandet	  syftet,	  så	  kan	  mycket	  väl	  papperstidskriften	  ändå	  vara	  
det	  enda	  valet	  för	  en	  tidskriftsutgivare	  –	  av	  estetiska,	  innehållsliga,	  kunskapsmässiga,	  
känslomässiga	  eller	  andra	  skäl.	  

På	  samma	  sätt	  måste	  man	  förutsätta	  att	  många	  av	  de	  tidskrifter	  som	  föds	  som	  
webbtidskrifter	  endast	  mycket	  vagt	  påminner	  om	  papperstidskrifter.	  Kanske	  kan	  
man	  till	  och	  med	  anta	  att	  det	  som	  gör	  en	  webbtidskrift	  intressant	  är	  just	  graden	  av	  
anknytning	  till	  dess	  eget	  medium.	  Det	  är	  därför	  av	  största	  vikt	  att	  
bedömningsgrunderna	  för	  ekonomiskt	  stöd	  för	  webbtidskifterna	  i	  väsentlig	  grad	  
skiljer	  sig	  från	  dem	  som	  gäller	  för	  papperstidskrifter,	  och	  i	  det	  skede	  som	  vi	  befinner	  
oss	  i	  kommer	  det	  säkert	  bli	  nödvändigt	  att	  formulera	  om	  dessa	  bedömningsgrunder	  
många	  gånger	  om.	  Det	  som	  med	  vår	  studie	  ter	  sig	  särskilt	  viktigt	  att	  hålla	  sig	  öppen	  
för	  är	  kriterier	  för	  webbtidskrifternas	  utgivningstakt,	  graden	  av	  förnyelse	  av	  
innehållet	  etc.	  Även	  den	  formella	  definitionen	  av	  en	  webbtidskrift,	  liksom	  den	  därtill	  
kopplade	  nomenklaturen	  exempelvis	  i	  förhållande	  till	  vad	  som	  är	  en	  text,	  måste	  
hållas	  öppen	  inför	  den	  kreativ	  process	  som	  vi	  alldeles	  säkert	  bara	  sett	  början	  på.	  

Vad	  som	  också	  är	  viktigt	  att	  beakta	  –	  både	  för	  presumtiva	  webbtidskriftsutgivare	  
liksom	  för	  dess	  tillskyndare	  –	  är	  att	  det	  på	  intet	  sätt	  är	  kostnadsfritt	  att	  ge	  ut	  en	  
webbtidskrift.	  Även	  om	  man	  slipper	  papperstidskriftens	  tunga	  utgiftsposter	  i	  form	  av	  
tryck	  och	  distribution	  så	  kommer	  man	  inte	  undan	  dryga	  kostnader	  för	  arvodering,	  
arbetsmaskiner,	  eventuella	  kontorskostnader	  etc.	  Man	  måste	  också	  räkna	  med	  att	  
det	  utöver	  de	  i	  sammanhanget	  blygsamma	  kostnaderna	  för	  en	  webbplats	  också	  kan	  
tillkomma	  allt	  annat	  än	  obetydliga	  kostnader	  för	  webbutveckling,	  liksom	  oförutsedda	  
kostnader	  för	  webbtjänster	  som	  man	  tekniskt	  låst	  sig	  till	  i	  tron	  att	  de	  för	  alltid	  ska	  
förbli	  kostnadsfria.	  Som	  vi	  också	  har	  sett	  av	  studien	  är	  det	  även	  fullt	  rimligt	  att	  
budgetera	  för	  kostnader	  för	  kringarrangemang	  i	  form	  av	  exempelvis	  lokalhyra,	  
ljudanläggningar	  och	  hyra	  av	  annan	  teknik.	  

Till	  detta	  ska	  också	  läggas	  att	  de	  kanske	  i	  och	  för	  sig	  ofta	  blygsamma	  intäkterna	  i	  
form	  av	  tidskrifts-‐	  och	  annonsförsäljning	  är	  nära	  nog	  omöjliga	  att	  inbringa	  med	  en	  
webbtidskrift.	  
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