VARFÖR DELTAR FOLK I
DELTAGANDE MEDIER?

Tiotusenkronorsfrågan: Vad är det som får folk att
skicka sin musik till AllEars,
lägga upp sina bilder på Bilddagboken,
leverera nyheter till CurrentTV,
skapa machinima-filmer i hundratals avsnitt,
prata i timmar på Facebook med folk de aldrig sett,
och mikroblogga i Twitter på bussen till jobbet?

Först och främst gemenskap.
Behovet att höra till och höra samman, att ha något gemensamt.
De traditionella massmediernas grundmotiv, faktiskt, men interaktiva medier lägger till en dimension i och
med att kommunikation runt det delade materialet och de delade värderingarna äger rum i mediet själv.
Det här är vad ordet community egentligen betyder.

GEMENSKAP

Usenet har funnits sedan 80-talet och illustrerar online-gemenskapens anatomi på ett bra sätt: Tusentals små
intressegemenskaper på en gemensam plattform. Begreppet klan eller »tribe« är centralt.

GEMENSKAP

Behovet att etablera sin bild i andras ögon.
Och de interaktiva mediernas möjligheter att leka med andra identiteter än sin vardagliga.
Att bli dömd för det man säger och gör, inte för hur man ser ut, har varit en drivkraft inom hackergemenskaper sedan åtminstone 30 år.

IDENTITET

Exemplet kommer från ett konstprojekt i Second Life som visades på Burning Man. Byggnadsarbetare 1 säger
»Check out the buns on that babe« och #3 säger »Yeah baby! You want fries with that shake?«

IDENTITET

Behovet att placera sig i de statushierarkier som betyder något för dig. På nätet handlar det ofta om
meritokratier, dvs. att din position bestäms av hur duktig du är på det du gör.
Jämförelser uppåt handlar om motivation att bli bättre, och nedåt jämför man för att förvissa sig om sin
överlägsenhet.

STATUS

deviantART är bara ett exempel, där alla medlemmar är mycket klara över hierarkierna. Tänk även på hur
många sajter presenterar topplistor på mest favv-ade bidrag, mest refererade inlägg, och så vidare. Eller hur
mer erfarna och ansedda medlemmar får större privilegier, t.ex. som moderator i ett forum.

STATUS

Behovet att uttrycka sig själv, egentligen oavsett kvaliteten på resultaten.

KREATIVT UTTRYCK

Hur många timmar läggs på att skriva bloggar idag? Och hur många läser varje inlägg i snitt? Uträkningen
landar någonstans i trakten av att den genomsnittlige bloggaren skriver för sin egen skull snarare än för sin
publik.
(Men naturligtvis handlar det om klaner även här, ofta realiserat i form av bloggringar och RSS-strömmar.
Poängen är att bloggen började som en dagbok och fortfarande är en dagbok för många bloggare.)

KREATIVT UTTRYCK

Behovet att göra sin röst hörd och säga sin mening.
Behovet att delta i debatt och bilda opinion.
Behovet att påverka samhället.

DEBATT OCH OPINION

Videon till Erik Prydz låt »Call on me« från 2004 uttryckte en ganska dammig och porrig kvinnosyn, och den
inspirerade mycket riktigt massor med mashup-skapare till kommentarer i form av parodier och remixar.
(Ett annat fint exempel är hur Lionheads machinima-spel The Movies användes 2005 för att göra The French
Democracy, en film som varken machinima-kulturen eller Lionhead hade kunnat vänta sig men som väckte
internationellt uppseende.)

DEBATT OCH OPINION

Slutligen ska vi inte glömma nöjet med att titta på folk. Folk som du inte känner, folk som du aldrig kommer
att träffa igen.
En av de bästa och mest populära underhållningsformerna som finns. Tänk bara på vad folk gör när de sitter
på uteserveringen på Lilla Torg en försommardag.

TITTA PÅ FOLK

Sajter som Facebook eller bilddagboken är fina exempel på vad det innebär att titta på folk på nätet.

TITTA PÅ FOLK
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användningströskel
kritisk massa
konvergens
mobilitet

Vi kan sammanfatta så här långt genom att titta på World of Warcraft, som verkar ha fått det mesta rätt.
Gemenskap: De högre utmaningarna i spelet är så svåra att de inte går att klara ensam.
Identitet: Vanligt att spela olika karaktärer, inte bara med olika egenskaper utan framför allt med olika
personligheter och böjelser.
Status: Levels, prylar, ryktbarhet knuten till karaktären.
Kreativt uttryck: Att forma sin persona och sin värld, inte bara på skärmen utan också t.ex. i cosplay.
Debatt och opinion: Bara inom fiktionen och vis-a-vis spelföretaget, knappast med bäring på världen utanför
spelet.
Titta på folk: Det finns gott om platser för att socialisera och titta på folk i WoW. Ingen tillfällighet.

Så långt de mänskliga drivkrafterna. Men vi ska också komma ihåg att de interaktiva medierna har vissa
egenskaper som möjliggör eller främjar deltagande.
Användningströskeln är så låg att man får tummen ur. Att göra och publicera hemsidor har varit möjligt i
femton år. Men först med bloggmotorerna blev webbpublicering så bekvämt att det blev populärt.
Sociala tjänster bygger på kritisk massa. Vad är nästa stora hangout efter Facebook? Jämför Lunarstorm 2002
när ingen tonåring läste sin epost. Eller historien om Friendster på Filippinerna.
Konvergens gör det möjligt att delta med uttrycksformer som känns passande eller intressanta. Youtube är
inget nytt, men ändå är det jättenytt.
Mobilitet gör det möjligt att delta när tillfället kräver det eller när andan faller på. Mobilitet gör det också
möjligt att upprätthålla lättviktiga relationer under dagens lopp, som i Twitter. (Den vanligaste textraden i
MSN för barn är “vgd”.)

Alltså: Det här är svaret på frågan om varför folk deltar i deltagande medier ;-)
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FRÅGOR?

Kontakt:
Jonas Löwgren, Malmö högskola
jonas.lowgren@mah.se
070 39 178 54

