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Avatopia är ett samarbete mellan Animationens hus i Eksjö, Sveriges Television, Interactive 
Institute, Malmö högskola, Högskolan i Skövde (från sommaren 2002), samt Ungdomsrådet 
i Växjö. Projektet syftar till att skapa ett opinionsbildande forum för ungdomars ickevåld-
samma engagemang i samhällsfrågor.

En grundläggande tanke är att ett sådant forum måste byggas underifrån, genom 
ungdomars eget arbete och inriktat på frågor som berör dem. En annan utgångspunkt är 
att det måste verka i fl era medier, fl era kanaler. Specifi kt krävs integrering av public service-
teve, med stor räckvidd och trovärdighet, och interaktiva medier som möjliggör socialt 
handlande bland annat genom kollektivt berättande med animation som uttrycksmedel.

Avatopia vänder sig till ungdomar i åldern 13–17 år, vars samhällsengagemang är större 
än deras befi ntliga möjligheter att påverka samhället. Som en del av Sveriges Televisions 
ungdomsutbud bedöms Avatopia på sikt komma att omfatta cirka 3000 medlemmar över 
hela landet.

Avsikten är att lansera Avatopia på nätet och i teve hösten 2003. Mer konkret handlar det 
om (1) en avatarvärld med ett antal skräddarsydda verktyg för kollektivt berättande och 
socialt handlande, (2) ett kort dagligt teveprogram inom ramen för SvTs ungdomssändningar, 
och (3) en kärna av ungdomar som fungerar som pionjärer i det »virtuella samhället«, 
etablerar samhällsformer, tar hand om nykomlingar.

Med avatarvärld menas en grafi sk social miljö där deltagarna representeras med fi gurer, 
s.k. avatarer, som rör sig i den virtuella världen, kommunicerar och på olika sätt agerar 
tillsammans. De fl esta avatarvärldar som idag fi nns på nätet kan liknas vid bildsatta chattar 
för allmänt umgänge. I och med Avatopias koncentrerade fokus på samhällsfrågor krävs 
skräddarsydda funktioner, t.ex. kollektivt skapande av dramatiseringar och satir, parlamen-
tariska funktioner som paneldebatter och protestlistor, kommunikativa botar, inspelning och 
annat stöd för redaktionellt arbete. Valet av ett interaktivt medium, avatarvärlden, som 
en av Avatopias kanaler grundar sig på behovet av kommunikation många-till-många och 

syfte

målgrupp

avatopias mål



A N I M AT I O N E N S  H U S  •  K A S E R N G ATA N  2 6  •  5 7 5  3 5  E K S J Ö  •  S W E D E N
2

möjligheten till kollektivt skapande av material som lämpar sig väl för utsändning i teve. 
Dessutom ligger det i linje med den allmänna utvecklingen av svenska ungdomars Internet-
bruk, som under de senaste åren gått från informationskonsumtion till kommunikation.

Redaktionen för teveprogrammet behandlar avatarvärlden som sitt journalistiska arbetsfält, 
bevakar och rapporterar om sådant som händer där. Samspelet mellan de två medierna 
är dubbelriktat; teveprogrammet sprider kännedom om utvecklingen i avatarvärlden och 
attraherar på så sätt nya deltagare, och på samma gång spelar SvTs journalister en viktig 
roll när det gäller att på olika sätt öppna dörrarna till vuxenvärlden för de aktioner som 
genomförs i Avatopia.

Ungdomskärnan omfattar omkring trettio ungdomar och är nödvändig för projektet av 
två skäl. För det första fungerar de som de första nybyggarna i »samhället« Avatopia, 
representerar en samhälls- och beslutsstruktur, skolar in nykomlingar i miljön, »statsskicket« 
och kulturen. All tillgänglig forskning kring sociala virtuella miljöer visar på det stora 
behovet av kontinuerlig självorganisation, och den enorma investering av tid och energi som 
är förknippad därmed. Vår avsikt är att ge tid till sådant arbete innan den breda lanseringen, 
genom att ungdomskärnan grundläggs parallellt med utvecklingsarbetet. Mer om det i 
tidplanen nedan. Det andra skälet är att vår målgrupp har ett stort kunnande kring social 
användning av broadcast- och interaktiva medier. Genom att göra ungdomskärnan delaktig i 
utvecklingsarbetet kan vi ta vara på det kunnandet på ett mycket effektivt sätt.

Projektet är indelat i fyra faser, som följer. Indelningen och fasernas placering i tiden är 
anpassad till SvTs övergripande arbete med interaktiva medier och tjänster för ungdomar.

tidplan
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1. Konceptutveckling (augusti 2000–juni 2001). Under den inledande fasen utvecklades 
konceptet enligt ovan och förankrades på olika håll, bland annat internt i SvT Syd och 
genom fokusgrupper med ungdomar runt om i södra Sverige. En omfattande rapport över 
arbetet i fas 1 fi nns tillgänglig (via adress <http://www.animationenshus.eksjo.se/forskning2.html>). 
Vidare värderades konceptet teoretiskt i ljuset av modern ungdomskulturforskning och 
medievetenskap, vilket ledde till vissa förfi ningar (se Gislén & Löwgren, Digital Creativity 
13(1):23-37, 2002). Bilderna i den här ansökan är hämtade från vårt inledande grafi ska 
konceptarbete.

Arbetet i fas 1 fi nansierades av de deltagande parterna.

2. Detaljdesign (augusti 2001–juni 2002). Den andra fasen syftar till att skapa ett 
heltäckande underlag, en designspecifi kation, som direkt kan omsättas i implementation 
och produktion under fas 3.

Vi har inlett uppbyggnaden av en ungdomskärna i samarbete med Ungdomsrådet i Växjö, 
där vi i december 2001 skickade en s.k. probe till trettio ungdomar i södra Sverige. Den 
innehöll ett antal kreativa uppgifter, där ungdomarna ombads skildra sitt vardagsliv och 
vardagsengagemang i olika gestaltningsformer (fotografi , modellbygge, text, osv.) Vid en 
workshop i slutet av januari 2002, där över tjugo av ungdomarna deltog, bearbetade vi 
gemensamt deras material med syfte att skapa föreställningar på olika nivåer om vad 
Avatopia skulle kunna bli i deras liv. Vid workshopen anmälde sig nästan alla ungdomarna 
frivilligt till fortsatt medverkan i vissa delaktiviteter som fortsätter under våren: design av 
avatarvärldens användarfunktioner och grafi ska stil, samt Avatopias broadcast-delar.

Designspecifi kationen kommer att stå färdig i början av juni 2002 och innehålla 
följande delar: avatarvärldens användarfunktioner, redaktionella funktioner, systemadminis-
trativa funktioner, grafi ska stil, interaktionstekniker och implementationsarkitektur. De 
användarfunktioner vi preliminärt arbetar med omfattar bland annat
• verktyg för kollektivt skapande av animation och musik
• självstyrande avatarer (s.k. botar) med kommunikativa uppgifter
• parlamentariska kommunikationsverktyg
• inspelningsverktyg för teveutsändning och annat återbruk
• en databank med information för att främja praktiskt politiskt handlande.

För teve-delarna utvecklas under våren 2002 en idé till en introduktion som sänds i augusti 
2003 inför lanseringen, och en idé till det korta dagliga programmet som sänds inom ramen 
för SvT ungdomsprogram.

Arbetet i fas 2 har huvudsakligen fi nansierats av de deltagande parterna. En ansökan 
ingavs till Ungdomsstyrelsen i december 2001 om bidrag för de merkostnader som ungdoms-
kärnans uppbyggnad medför, och vi väntar besked under mars månad om ansökans utfall.

3. Implementation/produktion (september 2002–juni 2003). Under den tredje fasen 
omsätts de detaljerade planerna dels i implementation av avatarvärlden, dels i produktion 
av teve-delarna. Ungdomskärnan deltar aktivt i arbetet, framför allt genom att inleda 
gemensamma insatser i samhällsfrågor som är centrala för dem. I det gemensamma arbetet 
tas avatarvärlden och dess skräddarsydda verktyg i bruk efter hand som de står färdiga i 
testbara versioner, och det tidiga bruket ligger till grund för förbättringar i de slutgiltiga 
versionerna.

De engångskostnader som fas 3 medför ligger utanför projektparternas ram och är 
anledningen till föreliggande ansökan. Därför presenterar vi planerna för fas 3 i lite mer 
detalj nedan.
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4. Drift (augusti 2003–). Lanseringen inleds med en introduktion som sänds i SvT i 
augusti 2003. Därefter öppnar avatarvärlden i samband med att det dagliga teveprogrammet 
börjar sändas. Ungdomskärnan fi nns på plats i avatarvärlden och fungerar som förebilder, 
förmedlare av Avatopia-kulturens kärnvärden till nytillkomna besökare.

Vi räknar med ett ganska stort antal engångs- och tillfälliga besökare, men jämförelsevis 
få som engagerar sig långsiktigt. Studier av andra sociala virtuella miljöer med tydlig 
intresseinriktning visar måttligt snabb men stadig ökning av antalet engagerade medlemmar, 
till skillnad från frekvensen av impulsbesök som kan variera kraftigt beroende på exv. ett 
omnämnande i massmedia. Här skiljer sig Avatopia till sin karaktär från breda umgängesfora 
som LunarStorm, något vi ser som önskvärt. Vår prognos är att Avatopia kommer att 
stabilisera sitt medlemstal på längre sikt kring 3000 ungdomar, en siffra som kan synas låg 
men som representerar en avsevärd kreativ och politisk kraft i samhället tack vare det täta 
samarbetet med public service-teve.

Driften av Avatopia i fas 4 fi nansieras av SvTs befi ntliga programmedel. Det är troligt 
att Avatopia kommer att tilldra sig intresse bland ungdomskulturforskare, och deras studier 
fi nansieras i så fall via andra forskningsmedel.

Arbetet med att gå från detaljdesign till lansering sträcker sig från september 2002 till juni 
2003. Det omfattar huvudsakligen tre delar: att bygga avatarvärlden, att förbereda teve-
introduktionen och det regelbundna teveprogrammet, och att gradvis föra in ungdomskärnan 
i Avatopia.

Avsikten är att avatarvärlden ska byggas enligt designspecifi kationen av ett utvecklings-
team som projektet anställer, eftersom det kommer att handla om ett i vissa avseenden 
explorativt arbete och eftersom priset per arbetstimme blir betydligt lägre än om utveck-
lingsuppdraget skulle göras av externa konsulter. Teamet placeras i Växjö och består enligt 
planen av en implementationsprojekt ledare på 20%, en systemarkitekt och en programme-
rare som båda arbetar 90% i projektet. Arbetet utgår från någon fritt tillgänglig plattform 
för distribuerad grafi sk kommunikation, som exempelvis Verse <http://verse.sourceforge.net>.

En releaseplan upprättas där den första releasen omfattar avatarvärldens grundläggande 
funktion som forum för synkron kommunikation. De skräddarsydda verktygen tillkommer i 
följande releaser enligt senare prioritering. Genom en sådan ordning kan ungdomskärnan 
relativt snart börja ta avatarvärlden i bruk, både som instrument för sitt geografi skt 
spridda samarbete och med syfte att brukstesta systemkomponenterna och ge underlag för 
förbättringar innan lansering.

Att förbereda teve-delarna omfattar att utveckla synopsis för introduktionen som ska 
sändas i augusti 2003, att producera introduktionen, att utveckla arbetsformer för produk-
tion och sändning av det regelbundna programmet som startar parallellt med lansering 
av avatarvärlden. Det här arbetet ska enligt planen utföras av Sveriges Television i Växjö 
och kommer att kräva följande insatser: produktionsplanering inklusive research och två 
workshops, produktion, redigering samt en utvärdering av en preliminär version.

Förutom sin roll som medarbetare i utveckling och design av Avatopia-konceptet ska 
ungdomskärnan under fas 3 gradvis börja ta Avatopia i bruk som ett forum, en mötesplats 
för kommunikation och kollektiv handling i samhällsfrågor som engagerar dem. Under hösten 
2002 planerar vi att uppmuntra den utvecklingen genom att ordna workshops och andra 
fysiska möten, för att sedan gradvis styra över arbetet in i avatarvärlden i takt med att dess 
komponenter blir färdiga i brukbara versioner.

Kostnadsplanen för fas 3 presenteras i bilaga 2.

detaljplan fas 3
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De sex parter som deltar i projektet har valts ut under fas 1 och fas 2 i kraft av sina speciella 
kompetenser. Tillsammans representerar de ett närmast unikt kunnande inom ungdomligt 
samhällsinfl ytande och mediebruk, ett kunnande som är avgörande för projektets framgång.

Animationens hus i Eksjö är ett branschcentrum för animation och animerad fi lm. 
Avatopias projektledare Jonas Löwgren är forskningschef vid Animationens hus med ansvar 
för FoU inom animation och interaktiva medier. <http://www.animationenshus.eksjo.se>

Sveriges Televisions ungdomsavdelning i Växjö har varit drivande inom koncernen 
under en längre tid när det gäller utvecklingen av digitala medier. Aktuella exempel är 
webbproduktionerna i anslutning till program som P.S. och Voxpop. <http://www.svt.se/vaxjo>

Interactive Institute är en nationell FoU-organisation med inriktning på de digitala 
mediernas möjligheter att främja interaktion och kommunikation. Institutet är uppbyggt av 
nio tvärdisciplinära studior runt om i landet. <http://www.interactiveinstitute.se>

Vid Malmö högskola fi nns institutionen för Konst, kultur och kommunikation som stude-
rar de digitala medierna ur konstnärliga, kulturella, samhälleliga och tekniska perspektiv. 
<http://www.k3.mah.se>

Institutionen för humaniora vid Högskolan i Skövde specialiserar sig bland annat på 
digitalt berättande och andra sociala aspekter på digitala medier. <http://www.ihu.his.se>

Ungdomsrådet i Växjö är en ideell organisation som arbetar i samråd med Växjö kommun 
för ökat ungdomsinfl ytande i samhället. Innovativ användning av digitala medier är en 
viktig del av deras agenda. <http://www.ungdomsradet.com>

projektparter


