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FÖRORD 

Jag vill inleda denna uppsats med att tacka min handledare Ragnar Lundström som har varit 

en aktiv del av utformningen av denna studie, dels genom konstruktiv kritik, men även 

genom motiverande och inspirerande diskussioner. Ett samarbete som, precis som tidigare, 

har fungerat mycket bra. Vidare vill jag självklart även rikta ett stort tack till alla 

respondenter som har ställt upp för en intervju, utan er hade studien inte varit möjlig att 

genomföra. Slutligen vill jag även tacka övriga personer i min omgivning som genom 

konstruktiv kritik, och ett stort tålamod vid otaliga ämnesdiskussioner, har bidragit till 

färdigställandet denna uppsats. Tack!  



 
 

ABSTRACT 

This study aims to examine how participants in open collaborations and in creations of 

Commons understand and motivate their work, but also how they perceive the possibilities 

and contradictions related to developing of these practices. The study is based on six in-

depth interviews with individuals who have participated in a number of organizations that 

apply this form of cultural production. The results show that what makes participation 

meaningful is that the activities are experienced either as ’pleasurable and fun to take part 

in’, or that they are considered ’important from a social perspective’. The results also 

suggest that the experiences of meaningfulness, and subjective well-being, are closely 

related the respondents’ wishes to be active co-creators of their cultural context. The 

respondents furthermore argue that the possibilities for participating in the reproduction of 

their own cultural context are often limited, or even discouraged, by restrictive legislation or 

social norms. 

Keywords: Commons, Collaboration, Open source, D.I.Y., Sharing, Motivation, Alienation, 

Disruptivity, Occupation, Participation. 
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INLEDNING 

Uppfattningen att vi lever i ett allt mer instabilt samhällsklimat börjar genomsyra stora delar 

av våra samhällen och sociala relationer. Därför är det idag svårt att förneka att vårt globala 

samhälle står inför stora utmaningar, som ett resultat av miljömässig, social så väl som 

ekonomisk instabilitet. Det här är problem som uppenbart är nära relaterade, dels till 

varandra, men också till grundläggande sociala funktioner som hur samhällsproduktionen är 

organiserad, så väl som vilka metoder för resursfördelning som praktiseras. Det är även 

dessa sociala grundmekanismer som Guy Standing (2011) grundar sin kritik av den globala 

ekonomin på. Standing (2011) menar att det globala ekonomiska systemet inte längre 

fungerar. I alla fall inte ur ett perspektiv som även tar hänsyn till de ständigt ökande grupper 

av människor som saknar en grundläggande social trygghet. Eftersom dessa grupper inte har 

tillgång till trygga anställningar, samt står utanför sociala skyddsnät. Samtidigt som allt fler 

människor inom alla sociala kategorier upplever höga nivåer av alienation och ångest samt 

en generell brist på meningsfullhet, mål och riktning i livet. Franco Berardi (2009) 

argumenterar för att dessa två effekter bör förstås som ett resultat av samma 

grundläggande samhällsproblem. Han menar att begreppet depression idag kan förstås i en 

dubbel bemärkelse. Dels som en specifik typ av individuellt lidande men även som ett globalt 

ekonomiskt tillstånd. Han menar att det som har skapat denna kontemporära samhällskris är 

att nyliberalismen bygger på en felaktig tanke om att människor kan reduceras till helt 

rationella varelser. Detta har gjort att de mörka sidorna av det mänskliga varandet, så som 

rädsla, ångest, panik och depression börjar bli allt mer dominerande som ett resultat av att 

fler och fler börjar ifrågasätta om kapitalismen verkligen kan leverera de värden som tidigare 

utlovats (Berardi, 2009). 

Steven Weber (2004) argumenterade redan för tolv år sedan för att det har börjat växa fram 

en social rörelse som en reaktion mot denna sociala utveckling. En rörelse som genom en 

alternativ social produktion, även i förlängningen syftar till att ersätta de 

fördelningsmekanismer som Standing (2011) kritiserar ovan. Det är en rörelse som 

praktiserar en alternativ produktionsmodell som bygger på en öppen organisation, en 

demokratisk produktion, samt en allmänt kontrollerad produkt (Weber, 2004, Bauwens, 

2009). Även om Weber (2004) i hög grad fokuserade på immateriella delar av denna 
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produktionsmodell finns det även många andra som har studerat andra områden där 

liknande alternativa sociala aktiviteter praktiseras (Millberry, 2014; Millberry & Andersson, 

2009; Gauntlett, 2011; Lindgren, 2013; Ratto & Boler, 2014, Smith och Smythe 2009; Powell, 

2012; Rifkin 2014). För att benämna dessa typer av aktiviteter har tidigare studier använt sig 

av en rad begrepp. Ett axplock av dessa är ’open source’ (Weber, 2004), ’Peer to peer’ 

(Bauwens, 2009) och ’open collaboration’ (Forte & Lampe, 2013). I den här studien har jag 

dock valt att använda mig av de svenska begreppen ’öppna samarbeten’ och 

’allmänningsskapanden’ genomgående i denna studie för att inkludera så många som möjligt 

av dessa praktiker. 

Tidigare forskning i ämnet har tydligt pekat mot att appliceringen av denna typ av 

produktionsmodeller, vid rätt omständigheter, kan fungera långt mer effektivt än en 

traditionell kapitalistisk produktionsmodell (Weber, 2004; Bauwens, 2009; Powell, 2012). 

Samtidigt som de även resulterar i produkter av högre kvalitet (Forte & Lampe, 2013) 

eftersom de som ett resultat av kunskapsdelning och samarbete eftersträvar absolut, 

snarare än relativ konkurrensbaserad kvalitet (Bauwens, 2009). 

Något som dock inte har studerats i lika hög utsträckning är individernas motiv till 

deltagande, varför de väljer att delta och hur de upplever att arbetet påverkar dem. Av de 

tidigare studier jag har använt mig av i denna uppsats är det i huvudsak Schoonmaker (2012) 

och Millberry (2014) som mer ingående diskuterar detta perspektiv. Det är dock resonemang 

som nära relaterar till en mängd välstuderade sociologiska ämnesområden som rör arbete, 

motivation och upplevd meningsfullhet. Exempelvis går det att som Millberry (2014) gör 

likna det frivilliga arbetet inom öppna samarbeten vid Karl Marx teorier om alienation och 

frigjort arbete, men det kan även relateras till mer aktuella sociologiska studier som rör sig 

bortom en historiemateriell begränsning. Exempel på dessa är David Gauntletts (2011) och 

Richard Sennets (2008) teorier som sammankopplar skapande och tänkande med subjektiv 

meningsfullhet inom ett poststrukturalistiskt teoretiskt ramverk. Detta är även anledningen 

till att jag genomgående har valt att utgå ifrån deras teorier vid resonemang och analyser av 

individuell motivation och meningsfullhet i studien. 

Slutligen har det i tidigare forskning även framkommit att trots att öppna samarbeten och 

allmänningsskapanden bygger på demokratiska och inkluderande ideal så återstår det en hel 
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del arbete med att helt lyckas införliva dessa (Smith & Smythe, 2009; Barron, 2013). 

Merparten av dessa problem relaterar till att det finns vissa resurströsklar som deltagande 

individer är tvungna att ta sig över. Framförallt krävs det en viss mängd kunskap samt 

disponibel tid för att kunna delta (Bauwens, 2009). Utöver de mer uppenbara 

resursrelaterade inkluderingsproblemen återkommer även en kritik av interndemokratin 

inom dess samarbeten. Detta är en motsättning forskare emellan som kan reduceras till 

deras olika vetenskapsfilosofiska utgångspunkter, och hur det i relation till dessa går att 

förstå demokrati och inkludering. Det är dock en diskussion som jag utvecklar vidare under 

det teoretiska avsnittet i uppsatsen. 

Det övergripande syftet med denna studie är, i relation till de ovan presenterade 

perspektiven, att nå en djupare förståelse för hur deltagare i öppna samarbeten upplever 

det arbete de utför. Med utgångspunkt i Gauntletts (2011) teori har jag valt att dela upp och 

analysera den subjektiva arbetsmotivationen i tre nivåer, en individuell, en 

kollektiv/organisatorisk samt en mer samhällsfokuserad. I relation till de 

inkluderingsproblem som identifieras i tidigare studier (Smith & Smythe, 2009; Barron, 2013; 

Bauwens, 2009) har jag även valt att analysera hur deltagarna upplever både styrkor och 

möjligheter så väl som problem och svårigheter med öppna samarbeten och 

allmänningsskapanden. Utifrån dessa utgångspunkter har jag valt att fokusera analysen på 

följande forskningsfrågor: 

- Hur förstår och motiverar deltagarna sitt arbete i relation till ett individuellt perspektiv? 

- Hur förstår och motiverar deltagarna sitt arbete i relation till gruppen eller organisationen de 

verkar inom? 

- Hur förstår och motiverar deltagarna sitt arbete i relation till det omgivande samhället? 

- Vilka styrkor och möjligheter respektive problem och svårigheter ser deltagarna med öppna 

samarbeten? 

- Hur resonerar deltagarna kring möjligheterna respektive motsättningarna för en mer 

allmänningsbaserad samhällsutveckling? 
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TIDIGARE FORSKNING 

För att placera studien i en tydlig social och teoretisk kontext har jag inledningsvis valt att 

presentera den tidigare forskningen kring öppna samarbeten och allmänningsskapanden 

med utgångspunkt i att förklara, dels dess gemensamma grundprinciper, samt hur dessa har 

studerats och praktiserats tidigare. Detta sker framförallt under avsnitten om ’öppen 

organisation’, ’demokratisk produktion’ och ’allmän egendom’, samt under avsnittet om 

’projektbaserat allmänningsskapande’. Som ett komplement till de avsnitten presenterar jag 

sedan även två mer teoretiskt fokuserade avsnitt. Det första om hur individuell motivation 

kan förstås och studeras, och det andra om hur allmänningsskapanden kan förstås som 

’disruptiva praktiker’ ur ett poststrukturalistiskt utgångsperspektiv. 

Vid en genomgång av litteratur som relaterar till olika typer av öppna samarbeten och 

allmänningsskapande aktiviteter blir det, som jag nämner i inledningen, tydligt att det 

existerar en hel del olika begrepp inom området. Några av de mest frekvent använda 

begreppen inom studierna jag använt mig av är: ”open source” (Powell, 2012; Smith & 

Smythe, 2009; Weber, 2004; Barron, 2013; Gauntlett, 2011), ”peer to peer” (Bauwens 2009), 

”open collaboration” (Forte & Lampe, 2013; Rifkin 2014), ”commons” (Millberry & 

Andersson, 2009; Rifkin 2014) och ”DIY citizenship” (Ratto & Boler, 2014). Dessa begrepp 

används på lite olika sätt och härstammar från delvis olika sammanhang, men de beskriver 

icke desto mindre huvudsakligen likartade omständigheter och fenomen. 

Alla dessa begrepp går att reducera till tre grundprinciper; öppen organisation, öppen 

produktion samt en kollektivt kontrollerad produkt. Det är en specifik typ av organisation, 

produktion och allmän kontroll av produkter som ofta presenteras som härstammande från 

den hackerkultur som växte fram parallellt med den digitala revolution som uppstod i och 

med datorernas genombrott. Inom hackerkretsar ansågs det länge vara helt naturligt att fritt 

dela med sig av stora mängder källkod1 för att underlätta varandras arbete, men i och med 

kommersialiseringen av mjukvaror och privatiseringen av den tidigare kollektiva källkoden 

växte det även fram ett organiserat socialt motstånd mot dessa processer fram (Smith & 

Smythe, 2009).  

                                                      

1 Begreppet ’open source’ betyder öppen källa/källkod och härstammar från digitala sammanhang. 
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Ett perspektiv som teoretiserar allmänningsskapande enbart med utgångspunkt i den 

digitala världen kan dock ifrågasättas eftersom liknande praktiker har existerat långt före 

datorn, och den digitala kulturens framväxt. Rifkin (2014) argumenterar till och med för att 

allmänningar har existerat före, så väl den kapitalistiska marknaden, som den representativa 

demokratin. Samt att det är den äldsta formen av institutionaliserade, självkontrollerade 

aktiviteter i världen. Tankar om allmänt ägande har även diskuterats inom olika partipolitiska 

rörelser2, men dessa kan inte anses ha levt upp till ovanstående grundperspektiv (framför 

allt inte en organisationsmodell som eftersträvar öppenhet och oberoende).  

Det går att skönja en tydlig utveckling av de sociala rörelser för frihet och öppenhet som 

även följer parallellt med den teknologiska utveckling som har skett de senaste decennierna. 

Till en början var det främst programmeringsintresserade som kämpade för fri och öppen 

programvara, men i och med att även andra medier digitaliserades vidgades dessa 

tankegångar till att även omfatta fri kultur i en bredare bemärkelse, i termer av film, musik 

och litteratur (Lessig, 2004). Den senaste utvecklingen av dessa tankegångar innefattar även 

fysiska produkter av olika slag, även om det rent tekniskt sett rör sig om en fri och öppen 

design snarare än färdiga produkter när olika typer av fria fysiska produkter diskuteras 

(Powell, 2012) eftersom fysiska produkter tillverkas av råvaror som till skillnad från digital 

information inte kan nyskapas. Därför är det egentligen felaktigt att hävda att exempelvis 

3d-skrivarutvecklingen skulle kunna komma att digitalisera allt så att alla kan skriva ut vad de 

vill, eftersom det alltid kommer att behövas råmaterial till utskriften, likt papper i en 

skrivare. Däremot går det att förstå denna ’additiva’ tillverkning som en 

produktionsrevolution som kan komma att underminera behovet av storskalig produktion. 

Vilket möjliggör för en friare kulturproduktion i begreppets vidaste bemärkelse. Eftersom det 

i förlängningen även gör det möjligt att öppna upp och demokratisera andra delar av 

samhällsproduktionen för allmänheten. 

Öppen organisation 

Öppna samarbeten vilar på en idétradition som värnar om oberoende, öppenhet och 

samarbete, och som ett resultat av detta faller det sig naturligt att organisationsstrukturen 

                                                      

2 Exempelvis löntagarfonder med syfte att överföra ägandet av produktionsmedel till arbetstagarna istället för 
arbetsköparna. 
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har en stor effekt på huruvida en aktivitet kan anses leva upp till dessa ideal eller ej. Då 

allmänningsskapande och öppna samarbeten växte fram som en global social rörelse i och 

med den digitala revolutionen och internets genombrott är det inte speciellt förvånande att 

just dessa nya digitala kommunikationskanaler ofta spelar en stor roll vid praktiserandet av 

öppna organisationsmodeller. Inom öppna immateriella produktioner medför 

kommunikation över digitala nätverk även i viss mån en frigörelse i från det fysiska rummet, 

vilket medför att deltagare från hela världen kan vara med och producera exempelvis olika 

typer av öppna mjukvaror eller liknande immateriella produkter (Weber, 2004; 

Schoonmaker, 2012; Barron 2013). Men även vid mer geografiskt begränsade fysiska 

produktioner används ofta digitala verktyg i huvudsak för att underlätta kommunikationen 

och kunskapsspridningen både inom och utom organisationsmodellen. 

Bauwens (2009) menar att den kollektiva organisationsmodellen som ligger till grund för 

öppna samarbeten bygger på en rad ömsesidiga beroenden mellan olika meritokratiska 

system och det öppna kollektivet. Det är således ett organisationssystem som fundamentalt 

skiljer sig ifrån traditionella bolagsstrukturer baserade på traditionellt lönearbete (Barron, 

2013; Weber, 2004). De organisationsformer och produktionsprocesser som ligger till grund 

för öppna samarbeten bygger på en frivillig uppdelning av arbetsuppgifterna snarare än en 

traditionell arbetsdelning, och de syftar ofta till att tillåta vem som helst med tillräckliga 

kunskaper att bidra utan någon vidare överenskommelse (Weber, 2004). Vidare granskas 

processen även av fördelade former av kvalitetskontroll.3 Det är en organisationsform som 

bygger på frivilligt åtagande av vissa uppgifter till skillnad från en traditionell 

arbetsfördelning som baseras på fixerade roller och en hierarkiskt organiserad kontroll. 

Bauwens argumenterar för att en av de viktigaste funktionerna av denna organisationsform 

är att den är utformad för att motverka skapandet av ett individualistiskt kollektiv med syftet 

att frigöra sig från gemenskapen och ta kontroll över de produktiva tillgångarna (Bauwens, 

2009). 

                                                      

3 Peer review, inte helt olikt det system som används inom akademin vid bedömning av ny forskning. 
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Demokratisk produktion 

Utöver den öppna organisationsmodellen domineras öppna samarbeten även av en 

demokratisk produktion vilken, precis som den öppna organisationsmodellen, ofta helt eller 

delvis sker över digitala nätverk eller med hjälp av digitala verktyg. Den demokratiska 

produktionsmodellen som öppna samarbeten vilar på skiljer sig markant ifrån en traditionell 

marknadsbaserad produktion på flertalet punkter. En av de främsta av dessa är framförallt 

maktrelationerna inom produktionen. För precis som den öppna organisationsmodellen 

syftar den demokratiska produktionen till att leva upp till de inkluderande ideal som dessa 

praktiker grundar sig på. Vilket har medfört att produktionen starkt avviker från de 

hierarkiska beroenden mellan de som köper och de som säljer arbetskraft inom en 

traditionell marknadsbaserad produktionsmodell. En avvikelse är ett resultat av att denna 

öppna produktion bygger på frivilligt deltagande, vilket möjliggörs av att alla individer själva 

eller som en del i ett kollektiv kontrollerar produktionsmedlen (Weber, 2004; Bauwens, 

2009). Produktionsmedlen varierar givetvis markant beroende på vilken typ av produktion 

som åsyftas, men som ett exempel kan de bestå av en specifik sakkunnighet vid en kollektiv 

kunskapsproduktion – som exempelvis skapandet av en Wikipedia-artikel samt tillgång till en 

dator med internetuppkoppling. 

När man talar om denna typ av produktion ur ett effektivitetsperspektiv brukar ofta den 

löpande kollektiva utvärderingen, så kallad peer review, lyftas fram som en mycket viktig 

aspekt (Schoonmaker, 2012). Det innebär att alla steg i produktionen kollektivt utvärderas av 

alla deltagande individer, vilket syftar till att så väl kvaliteten så väl som tillförlitligheten till 

produkten ökar. Det är framförallt denna kollektiva utvärdering och transparensen i 

produktionsprocessen som underlättar för ett underminerande av gränsen mellan 

producenter och konsumenter. Eftersom alla deltagare ges möjligheten att bidra till 

utvecklingen, antingen genom produktivt deltagande, eller genom att föreslå förändringar 

som kan bidra till utvecklingen, även om de själva inte besitter den kunskap som krävs för att 

utveckla dessa (Jenkins, 2008; Millberry, 2014). 

Allmän egendom 

Den tredje aspekten av öppna samarbeten och det som specifikt åsyftas vid användandet av 

begreppet ’allmänningsskapande’ är den kollektivt kontrollerade produkten som är ett 
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resultat av dessa samarbeten. De allmänna produkterna är dock inte bara ett resultat av 

dessa samarbeten, utan de är även en förutsättning för att de andra delarna av samarbetet 

skall fungera. Men den kollektiva produkten bygger även den på samma ideologiska 

grundidéer om att en produktion som bygger på öppenhet och samarbete är både mer 

effektiv så väl som mer ekologiskt och socialt hållbar som en motsvarighet som istället 

baseras på konkurrens (Weber, 2004) ett resonemang som i förlängningen även motiverar 

en delning istället för exkludering av den faktiska produkten. 

Det finns framförallt en stor skillnad emellan hur kollektiva produkterna de kan hanteras, 

vilket beror av huruvida de är av immateriell karaktär eller ej. Detta eftersom produkter av 

immateriell karaktär, exempelvis digital mjukvara eller olika typer av digitaliserad kultur, går 

att reproducera i näst intill oändlighet utan någon signifikant kvalitetsförlust, i kombination 

med att det går att tillgängliggöra dessa till allmänheten med hjälp av digitala nätverk 

(Schoonmaker, 2012). Det är dessa egenskaper som gör att allmänna immateriella produkter 

går att förstå som icke-rivaliserande eftersom dess dupliceringsmöjlighet medför att de 

existerar utanför en traditionell dynamik baserad på tillgång och efterfrågan, vilket medför 

att produkterna även existerar utanför traditionella marknadsrelaterade 

värderingsmekanismer (Bauwens, 2009). Att allmänna produkter kan förstås som icke-

rivaliserande medför även att de som deltar i produktionen av dessa avser att skapa en så 

bra produkt som möjligt, istället för att som vid skapande av konkurrerande produkter 

enbart eftersträva att produkten skall vara snäppet bättre än liknande produkter. Istället för 

att eftersträva en relativ kvalitet eftersträvas en absolut kvalitet (Bauwens, 2008). Öppna 

samarbeten och allmänningsskapanden kan därför anses resultera i för allmänheten 

tillgängliga produkter där högsta möjliga bruksvärde eftersträvas, snarare än exkluderande 

produkter med ett högt marknadsvärde (Weber, 2004). 

Projektbaserat allmänningsskapande 

Eftersom öppna samarbeten och allmänningsskapande bygger på att individer går ihop och 

kollektivt skapar produkter utan att det behöver existera några fixerade hierarkiska 

strukturer emellan dem kan dessa praktiker variera en del. Ibland sker dessa produktioner 

inom faktiska organisationer, eller föreningar av människor som har valt att arbeta med 

allmänningsskapande på olika sätt. I andra fall bara är det en eller flera individer som skapar 
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en produkt eller prototyp som de sen offentliggör via digitala nätverk. Exakt hur 

organiseringen går till beror på hur omständigheterna och förutsättningarna för 

produktionen ser ut. I många fall går det att förstå dessa praktiker som mer eller mindre 

långsiktiga projekt, och ibland går det att förstå dem som mer långsiktiga projekt som på 

olika sätt syftar till att underlätta andra mer kortsiktiga projekt och allmänningsskapanden. 

Inom öppen mjukvaruproduktion är ett vanligt tillvägagångssätt att en eller ett par personer 

skapar ett projekt och utvecklar grunden till det för att sedan offentliggöra första versionen 

av det under en öppen licens4 på en hemsida och bjuda in andra utvecklare och/eller 

användare, så kallade ’peers’, att själva ladda upp tillägg och modifieringar. Processen följs 

sedan upp av att initiativtagarna genom att de väljer ut vilka uppdateringar som skall ingå i 

nästa version av programvaran. Sedan fortsätter processen ända till projektet kan anses vara 

fulländat, eller till konsumenternas/producenternas intresse avtar (Barron, 2012). Ett 

exempel på en programvara som har utvecklats enligt denna princip är operativsystemet 

Linux, som bara efter några år ansågs hålla samma kvalitet, eller till och med vara tekniskt 

överlägset alla tillgängliga alternativa (slutna) operativsystem (Barron, 2012). Ett annat 

exempel på öppen immateriell produktion är vad som kan förstås som 

kunskapsallmänningar, där Wikipedia ofta presenteras som ett av de mest lyckade projekten 

(Forte & Lampe, 2013) som också anses vara den största och mest populära kunskapskällan 

på internet (Mann, 2014). 

Olika typer av allmänningsskapanden och öppna samarbeten har alltid existerat i någon mån 

inom icke-digitala områden. Men det är framförallt på senare tid, som ett resultat av den 

tekniska utvecklingen och tillgången till digital kommunikation och med inspiration av digital 

’peer to peer’-produktion, som dessa aktiviteter har börjat spridas och göras tillgängliga på 

internationell nivå. En utveckling som även har gjort att dessa aktiviteter, trots vissa 

skillnader kan förstås som en del av samma sociala utveckling eftersom de delar samma 

grundideal (Gauntlett, 2011; Ratto & Boler 2014). Som jag nämnde i föregående avsnitt finns 

det dock framförallt en viktig aspekt som skiljer sig mellan digital och icke-digitala produkter, 

nämligen att fysiska produkter inte delar samma immateriella egenskaper som mjukvara 

eller andra typer av digitala produkter, vilket även medför att möjligheterna till utveckling 

                                                      

4 En alternativ upphovsrätt, som bygger på rätten att dela istället för rätten att exkludera (Weber, 2004). 
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och hantering av dessa skiljer sig åt på framförallt två punkter. Den första stora skillnaden är 

att exempelvis öppen mjukvaruproduktion resulterar i fungerande produkter färdiga att 

användas, och att resultatet av en motsvarighet med fokus på hårdvaruproduktion resulterar 

i en öppen design eller konstruktionsbeskrivning (Powell 2012). Det är i processen att 

omsätta en öppen design eller produktionsbeskrivning som additiv tillverkning eller så kallad 

3d-skrivarteknik ofta presenteras som revolutionerande då dessa förväntas kunna leverera 

den sista länken i produktionskedjan. Den andra stora skillnaden mellan immateriella och 

materiella produkter är att digital information eller data kan nyskapas i oändlighet, och att 

skapandet av fysiska produkter alltid kräver en viss mängd råmaterial som till skillnad från 

data är en ändlig resurs (Powell, 2012). Det material som används vid 3d utskrifter kan liknas 

vid det papper och bläck som används vid 2d-skrivarutskrifter.5 

Andra positiva aspekter av öppna designer är att så kallad ”hardware hacking” introducerar 

möjligheter för ett utvecklande av nya former av teknologiskt civilt deltagande som dels 

skapar en fördjupad förståelse om hur saker är konstruerade, samt medför en ökad 

möjlighet till dekonstruktion, reparation, modifikation och slutligen även reproduktion av 

olika fysiska produkter (Powell, 2012). Avslutningsvis menar Powell (2012) även att den 

ständigt expanderande utvecklingen av kollektivt kontrollerade produkter inom 

hårdvaruproduktion design kan uppfattas som ett tecken på att denna nya typ av kunskap 

och öppen design kommer att fortsätta utvecklas i kombination med alternativa 

produktionstekniker. På sikt kan komma att medföra en grundlig demokratisering av den 

teknologiska produktion som vi idag ser inom industriella marknader. 

Ett ökat civilt deltagande inom olika typer av ’hardware hacking’ i kombination med en 

organisationsmodell enligt ovan kan även förstås som en aspekt av vad som omnämns som 

”DIY Citizenship” (Ratto & Boler, 2014). Det är grupperingar av individer som av olika 

anledningar organiserar sig (ofta lokalt) för att fylla sociala eller kulturella behov som de 

anser inte tillgodoses av varken av den offentliga eller den privata sektorn. Hur individer 

väljer att gå till väga varierar en hel del. De aktiviteter som innefattas av begreppet kan ofta 

förstås som olika typer av politiska protester eller direkta aktioner även om praktikerna i sig 

                                                      

5 Den tekniska utvecklingen som rör additiv tillverkning är väldigt spännande om man ställer den i relation till 
hur utvecklingen av vanliga (två dimensionella) skrivare såg ut under 90-talet och framåt, i fråga både om 
hastighet/kvalitet, men även den allmänna tillgängligheten. 
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ofta kan te sig relativt harmlösa. Ett exempel på detta kan vara så kallad ’guerilla gardening’ 

där medborgare planterar blommor eller annan dekorativ växtlighet på platser där de 

egentligen inte har rätt att göra det, exempelvis offentligt eller privat kontrollerade ytor i 

städer. Ett annat exempel är så kallad ’craftivism’ som innefattar olika typer av hantverk eller 

handarbete som sedan offentliggörs antingen digitalt eller i likhet med guerilla gardening i 

det offentliga rummet (Orton-Johnsson, 2014). Det är aktiviteter som ofta motiveras med 

tydliga politiska och demokratiska perspektiv, men David Gauntlett (2011) argumenterar för 

att även andra aktiviteter där individer skapar sin egen kultur (i vid bemärkelse) utan syfte 

att tjäna pengar, bör anses vara både politiskt laddade, så väl som en del i en social 

utveckling mot en mer demokratisk och mindre professionaliserad samhällsproduktion.  

En annan aspekt av dessa aktiviteter är skapandet av fysiska platser enligt dessa 

inkluderande ideal. Det kan röra sig om olika typer av brukarstyrda sociala center eller 

kulturhus som skapas i syfte att underbygga fritt kulturskapande och/eller stabila sociala 

relationer fria från kommersiella intressen. Det är utrymmen som i likhet med 

organisationsmodellen för öppna samarbeten och allmänningsskapanden presenteras som 

platta eller demokratiska, vilket de för visso kan anses vara i relation till hierarkiska 

organisationsstrukturer. Men vid en analys av sociala faktorer så framgår det ofta, i likhet 

med Smith och Smythes (2009) analys av World Social Forum, att det trots ett aktivt arbete 

för en plattare och mer demokratisk organisationsstruktur ofta kvarstår en hel del 

problematiska maktrelationer och sociala hierarkier. 

En slutsats som i många fall stöds av andra studier i ämnet, är att de inkluderande idealen 

ofta är svåra att upprätthålla i praktiken. För trots ett aktivt arbete för att sänka eventuella 

trösklar som deltagare måste ta sig över krävs det alltid en viss mängd kunskap, så väl som 

vissa resurser, för att kunna bidra (Smith & Smythe, 2009; Forte & Lampe, 2013; Powell, 

2012; Bauwens 2009). Dels måste de bidragande individerna ha kunskap för att förstå hur de 

kan bidra till olika projekt, samt ha den praktiska kunskap som krävs för det specifika 

bidraget. Utöver kunskap krävs det även en viss mängd resurser att disponera. Det kan röra 

sig om de eventuella verktyg som krävs för att bidra, så som exempelvis en dator med 

internetuppkoppling vid digital produktion, men framförallt krävs det resurser i fråga om 

möjlighet att avsätta obetald tid till detta arbete. Behovet av dessa tillgångar som en 

förutsättning för deltagande har även skapat en snedfördelning av vilka som deltar och vilka 
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som har möjlighet att delta. Vilket har medfört att högutbildade individer är 

överrepresenterade bland deltagarna, men utöver detta går det även att identifiera en 

geografisk snedfördelning som speglar den globala nyliberala ekonomin (Smith & Smythe, 

2009). 

Individuell motivation 

I boken Making is connecting presenterar David Gauntlett (2011) en alternativ syn på vilka 

handlingar som kan förstås som kreativa. Han presenterar en definition som framställer 

kreativitet som en social process, där själva upplevelsen av det utförda arbetet är 

intressantare än produkten i sig. Han definierar vardagskreativitet på följande vis: 

Everyday creativity refers to a process which brings together at least one active human 

mind, and the material or digital world, in the activity of making something. The activity 

has not been done in this way by this person (or these people) before. The process may 

arouse various emotions, such as excitement and frustration, but most especially a feeling 

of joy. When witnessing and appreciating the output, people may sense the presence of 

the maker, and recognize those feelings (Gauntlett, 2011, sid 76). 

Det är en definition som innefattar merparten av de aktiviteter som kan förstås som en del 

av öppna samarbeten och allmänningsskapanden. Vad som är intressant i sammanhanget är 

dock inte huruvida aktiviteterna kan förstås som kreativa eller ej, utan snarare vilka effekter 

aktiviteterna har på individerna som utför dem, så väl som på deras sociala och samhälleliga 

kontext. Samt att det kreativa skapandet i likhet med Richard Sennets (2008) resonemang 

tydligt sammankopplar skapande och tänkande genom att idéer kombineras med materiella 

eller digitala resurser i skapandet av en ny produkt. Slutligen syftar definitionen även till att 

belysa värdet i att deltagarna i skapandeprocesserna ges utrymme att uttrycka sig och 

efterlämna personliga avtryck i produkterna.  

Gauntlett (2011) argumenterar för att människor gillar att skapa och dela saker mellan sig 

utan behov av externa belöningar. Men att anledningen till att alla inte gör detta idag är att 

det moderna samhället i hög grad har medfört att vardagskreativa lösningar inte längre är en 

nödvändighet, men att alla däremot besitter potentialen att finna dessa aktiviteter 

meningsfulla. Individer motiveras istället av en vilja att delta i reproduktionen av sin 

omvärld. De vill vara deltagare, inte åskådare. Men de vill också göra sin existens, sina 
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intressen eller sin personlighet tydligare inom de kontexter som är viktiga för dem 

(Gauntlett, 2011). Skapande- eller görandeprocesser är tillfredsställande i sig, men individer 

motiveras även av att kontrollera hela processen från början till slut. Skapandeprocesserna 

ger även individerna utrymme för eftertanke och reflektion under processens gång, vilket 

bidrar till att de uppfattar sig själva som såväl aktiva som kreativa deltagare i en 

samhällsutveckling.  

Utöver de mest individuella perspektiven har olika typer av kreativa processer även positiva 

kollektiva effekter eftersom individer använder sig av dessa för att kommunicera och skapa 

relationer med andra människor. Gauntlett (2011) argumenterar även för att den variabel 

som påverkar individers välmående i störst utsträckning är kvaliteten på deras sociala 

relationer. Samt att kollektiva kreativa projekt är ett av de mest effektiva sätten att skapa 

och underhålla sociala relationer på eftersom de bygger på samarbete och bidrar med 

delade sociala motiv, något som inte bara stärker sammanhållningen individer emellan utan 

även större kollektiv och samhällen (Gauntlett, 2011). 

Avslutningsvis argumenterar Gauntlett (2011) och Sennet (2008) även för att människor har 

ett behov av att göra avtryck på sin omvärld, genom att omforma och på olika sätt göra sin 

omgivning mer personlig. Men för att göra detta krävs det att de ges tillgång till verktyg. 

Verktyg vars användningsområden inte på förhand begränsas eller förutbestäms utan 

snarare uppmuntrar till kreativt och diversivt användande. För det är när individer tillåts 

kontrollera kreativa verktyg som de ges möjligheten att skapa mening och berika sin 

omgivning i och med genomförandet av kreativa visioner (Gauntlett, 2011). 

Gauntletts och Sennets perspektiv som presenteras ovan får även tydligt stöd i flera studier 

kring vad som motiverar individer att delta i öppna samarbeten och allmänningsskapanden. 

Schoonmaker (2012) delar in arbetsmotiven i tre huvudkategorier. Individuella motiv, som 

syftar på att aktiviteterna i sig är tillfredsställande, roliga eller utvecklande, både individuellt 

och socialt. Ideologiska motiv, vilka ofta bygger på en tanke om att en kapitalistisk 

produktion enligt en nyliberal kapitallogik är problematisk och bör ersättas av ett hållbarare 

och mer rättvist alternativ. Schoonmaker (2012) och Barron (2013) menar även att många av 

de deltagare som motiverar sitt arbete utifrån detta perspektiv även delar en tanke om att 

olika typer av exkluderande immaterialrätter begränsar individers kreativitet ur en kollektiv 
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aspekt. Slutligen finner Schoonmaker (2012) också vad som kan förstås som mer traditionellt 

kapitalistiska motiv, där individer motiveras till att delta i dessa praktiker för att de vill samla 

på sig erfarenheter eller skapa ett gott rykte som i förlängningen kan leda till en anställning 

inom en sluten verksamhet. Schoonmaker (2012) menar dock att en individ givetvis kan 

motiveras av flera av dessa kategorier i kombination. Ett perspektiv som nära relaterar till 

Millberrys (2014) resonemang där hon liknar arbetet inom öppna samarbeten vid vad Karl 

Marx kallade emanciperat arbete. Eftersom det bygger på frivilligt deltagande i kombination 

med frånvaron av ekonomisk kompensation argumenterar hon för att individer inte enbart 

utför arbetet för att reproducera sin fysiska existens utan att de snarare motiveras av andra 

typer av tillfredsställelser. Det kan dock förstås som ett perspektiv som står i viss kontrast till 

Gauntletts (2011) och Sennets (2008) resonemang eftersom deras argumentationer bygger 

på att individer kan uppleva samma tillfredsställelse av allt arbete som sker under rätt 

omständigheter, vilket medför att en separation mellan reproduktiva och produktiva 

aktiviteter inte är nödvändig. 

Avslutningsvis är det även viktigt att poängtera att både Gauntlett och Sennet använder sig 

av aktiviteter som är en del av öppna samarbeten och allmänningsskapanden för att 

exemplifiera och diskutera hur teori och praktik kan förstås i relation till varandra. Sennet 

(2008) använder sig ofta av hur Linux produceras som exempel på hur effektiva samarbeten 

kan fungera och Gauntlett (2011) argumenterar till och med för att ett framtida politiskt 

klimat som tar till vara på individers vardagskreativitet skulle kunna vara uppbyggt enligt 

open sourceprinciper. 

Inför analysen 

Ett återkommande tema inom den tidigare forskningen är i vilken utsträckning det går att 

förstå organisationsmodellerna som öppna/platta. Hur det går att förstå och närma sig dessa 

frågor beror av vilket teoretiskt utgångsperspektiv analysen grundas på, så väl som vad man 

utifrån det teoretiska perspektivet kan ställa i relation till dessa organisationer. Ur ett 

strukturellt perspektiv med en repressiv syn på makt skulle det i vissa fall gå att förstå de 

interna strukturerna inom dessa organisationer som frigjorda från en repressiv makt, och 

således som fria eller platta eftersom varken någon annan individ eller någon organisation 

står över dem. Ur ett strukturellt perspektiv går det även att förstå dem som en motsats till 
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kapitalismen, så väl som att de i relation till hierarkiska organisationsmodeller är horisontella 

och där med även demokratiska. Flera av studierna som ligger till grund för den tidigare 

forskningen bygger på ett sådant perspektiv, de mest framstående av dessa är dock Bauwens 

(2009) studie. 

Vid genomförandet av analysen i den här studien har jag valt att arbeta utifrån ett perspektiv 

där makten förstås som produktiv, att sociala relationer reproducerar sociala positioner 

(Foucault, 1980). Ett perspektiv som möjliggör en förståelse av öppna samarbeten och 

allmänningsskapanden som praktiker som står i relation till större samhällsstrukturer 

sammankopplade genom diskursivt producerade maktrelationer. Därför går de inte att 

analysera dem fristående från den kontextuella omgivningen. Däremot går det att, som 

Simon Lindgren (2013) gör, förstå dem som ”disruptiva” till sin karaktär, eftersom de 

utmanar både invanda tankemönster så väl som modeller för hur social produktion och 

äganderätt kan förstås och praktiseras. Precis som Lindgren diskuterar kommer disruptiva 

händelser alltid att utvärderas i relation till de ideal som delas av en eventuell omgivande 

social rörelse, men även utifrån de symboliska resurser som reproduceras av offentligheten 

och politiska institutioner (2013, sid 31). Olika typer av disruptiva praktiker syftar dock, eller 

bidrar i någon mån, till att utmana och/eller förändra sociala strukturer och förståelser 

genom att bidra med alternativa diskursiva förhållningssätt. Det är ett teoretiskt perspektiv 

som även rör sig bortom en separation av teoretiska och materiella perspektiv, eftersom det 

materiella alltid är diskursivt och det diskursiva alltid är materiellt ur ett poststrukturalistiskt 

perspektiv (Knopp, 2007). 

En återkommande diskussion inom studier av ämnen som relaterar till utvecklingen av 

digitala medier rör huruvida det fortfarande sker en demokratisk utveckling, eller om de 

demokratiska ideal som tidigare tillskrevs digitala medier har gått förlorade i förmån för 

statlig och korporativ kontroll (Millberry, 2014; Ratto & Boler, 2014). Som utgångspunkt i 

denna studie har jag valt att arbeta utifrån ett perspektiv likt Gauntletts (2011), Gerbaudo 

(2012) och Lindgrens (2013) som ligger mellan de mest positiva och de mest negativa. Ett 

perspektiv som bygger på att det inte går förstå digitala medier som antingen 

demokratiserande kontra allt mer kontrollerade, enligt en dualistisk logik. Jag har därför valt 

att arbeta utifrån ett perspektiv där digitala medier vid rätt omständigheter, precis som 

Lindgren (2013) visar, kan förstås som demokratiserande.  
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METOD 

För att tillmötesgå syftet med studien har jag valt genomföra sex stycken semistrukturerade 

djupintervjuer med narrativa så väl som livsberättelse inslag (Fejes & Thornberg 2009). Detta 

av flera orsaker, men framförallt för att studiens syfte i hög grad handlar om hur de individer 

som deltar inom öppna samarbeten och allmänningsskapanden själva förstår och motiverar 

sitt arbete. För att besvara detta måste respondenterna själva resonera fritt kring frågor som 

relaterar till deras arbete och livssituation. Det är genom att studera hur individerna väljer 

att resonera kring dessa frågor som det går att analysera hur de uppfattar sig själva i relation 

till sin sociala kontext (Ritchie & Lewis, 2003). Eftersom individuella arbetsmotiv är högst 

subjektiva, även och starkt kopplade till individens förståelse av sin sociala kontext, har jag 

valt att använda mig av en mer konstruktivistisk variant av livsberättelser som bygger på att 

berättelsen är kontextualiserande. Att den som berättar, genom sin berättelse själv skapar 

sitt sammanhang, och att det är detta sammanhang som analyseras utan anspråk på att 

”verifiera” informationen (Fejes & Thornberg, 2009). Vid analysen av materialet har jag valt 

att använda mig av en tematisk innehållsanalys som fokuserar på vad som sägs, men för att 

komplettera analysen har jag även valt att använda mig av en narrativ analys som fokuserar 

hur saker sägs, eller hur respondenten konstruerar sig själv genom sin berättelse (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer för att underlätta genomförandet 

och den efterkommande analysen av materialet. Detta genom att intervjuerna som resultat 

av att samma eller snarlika frågor ställs i mer eller mindre samma ordning kommer att ha en 

gemensam struktur. Eftersom jag som en del i min ansats har valt att fokusera på hur 

individer motiverar sitt arbete, samt har motiverat liknande arbete tidigare, har jag delat upp 

intervjun i tre kronologiskt ordnade teman, där individerna får utrymme att resonera om sin 

dåtid, sin nutid och om sin framtid. Utöver denna struktur har jag även med utgångspunkt i 

Gauntletts (2011) resonemang kring hur individers fria arbete sammankopplar dem med tre 

olika abstraktionsnivåer valt att strukturera intervjuguiden med utgångspunkt i just dessa, 

nämligen den individuella nivån, den kontextuella och organisatoriska nivån samt den 

övergripande samhällsnivån. 
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Genomförande & urval 

Jag inledde studien med en litteratursammanställning och när den var avklarad började jag 

förbereda insamlingen av det empiriska materialet. Jag utformade en intervjuguide samt 

författade ett informantbrev som förklarade dels syftet med min studie, hur intervjuerna 

skulle gå till, hur materialet skulle komma att hanteras samt vilka rättigheter som fanns för 

respondenterna. När det var klart genomförde jag urvalsprocessen och tog kontakt med 

mina respondenter, och om dom visade intresse för studien skickade jag mitt informantbrev 

till dem samt bestämde tid och plats för genomförandet av själva intervjun. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades efteråt i sin helhet. Eftersom studien syftar till att undersöka 

hur individer som deltar i en specifik typ av praktiker valde jag att använda mig av en 

kombination av ett selektivt urval och ett snöbollsurval (Ritchie & Lewis, 2003). Jag 

kontaktade en av respondenterna genom ett selektivt urval, de andra kom jag i kontakt med 

genom ett snöbollsurval dels genom andra respondenter, men även genom individer i min 

bekantskapskrets som tipsade mig om lämpliga personer intervjua. 

Den analytiska processen 

Den analytiska processen började vid sökandet och sammanställandet av litteraturen för 

studien, eftersom det i någon mån var då information började formuleras till syften och 

forskningsfrågor (Fejes & Thornberg 2009). Även om den faktiska analysprocessen i 

huvudsak inleddes med formuleringen av en intervjuguide och genomförandet av 

intervjuerna, eftersom det var då det empiriska materialet började ta form. I den här studien 

valde jag att följa intervjuguiden med mindre tillägg genom de fem första intervjuerna, för 

att vid den sjätte och sista intervjun avvika en aning. Detta eftersom jag då redan hade 

börjat koda och tematisera de övriga intervjuerna, vilket gjorde att vissa teman och mönster 

börjat urskiljas, och då valde jag att fokusera särskilt på just dessa teman och diskussioner i 

den sista intervjun. Därför blev strukturen på den sista intervjun lite annorlunda i relation till 

de övriga, men det medförde också att vissa resonemang kring specifika teman utvecklades 

ytterligare. Jag kunde i intervjun också knyta an till hur andra respondenter hade resonerat 

kring ett visst tema och ställa frågor i relation till detta. Det var ett medvetet val som även 

medförde att citat från den sista intervjun är lite mer välrepresenterade i analysen än citat 

från de övriga intervjuerna. 
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Den faktiska analysprocessen kan delas in i tre huvudsakliga delprocesser. Den första 

omfattar utformningen, insamlingen och transkriberingen av det empiriska materialet, vilka 

jag har diskuterat ovan. Den andra utgjordes av kodnings och tematiseringsprocessen, vilken 

gick ut på att jag dels läste och lyssnade igenom respektive intervju flera gånger, samt förde 

anteckningar över intressanta observationer. Efter detta läste jag igenom och kodade 

transkriptionerna. Jag använde mig av en av de två vanligaste kodningsmetoderna vid 

kvalitativ forskning, som inleds med en bredare kodning av ett empiriskt material som sen 

resulterar i mer avgränsade delar som kodas mer djupgående (Hjerm & Lindgren, 2010). 

Inledningsvis markerade jag därför avsnitt med huvudresonemang som var analytiskt 

relevanta i relation till mina forskningsfrågor, för att sedan återkomma till dessa för en mer 

djupgående kodning. Koderna skapades huvudsakligen med utgångspunkt i de understrukna 

nyckelmeningarna, samt de korta citat och stödord jag gjort i marginalerna vid de 

övergripande genomläsningarna. Efter att jag gjort detta sammanställde och sorterade jag 

koder och stödord under olika teman. Teman som relaterade framförallt till kodernas 

innehåll, samtidigt som de även var formade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den 

tredje och avslutande delen i analysarbetet bestod i att sortera teman samt välja ut citat 

som representerade specifika resonemang och diskussioner som återkom i intervjuerna. 

Tematiseringsprocessen påbörjades dock redan i kondningsprocessen, eftersom dessa ofta 

är sammanlänkande, och jag precis som många andra ofta gör (Hjerm & Lindgren, 2010) 

valde att arbeta med dessa parallellt. Därefter bestämde jag i vilken ordning dessa skulle 

presenteras och diskuteras i relation till övriga delar av uppsatsen. Nedan presenterar jag ett 

exempel på hur en del av processen från kod till kapitel såg ut: 

 

•"Något det bästa jag 
gjort"

•"Träffat många av mina 
bästa vänner"

•"Fått så mycket,vill ge 
tillbaka"

Koder

•Inre motiv (roligt & 
lustfyllt)

•Kollektiva motiv (gör 
skillnad, skapar 
relationer)

Teman •Motivation & 
meningsfullhet

Kapitel
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Analysprocessen resulterade slutligen i fyra kapitel. Tillsammans omfattar de tre 

övergripande delar av min analys. Den första delen handlar om hur respondenterna 

resonerar kring olika typer av resursbrister, samt hur dessa problem kan hanteras eller lösas. 

Ett kapitel som nära relaterar till vilka möjligheter respondenterna ser med 

allmänningsskapanden, men även vilka problem som de arbetat med. Det andra kapitlet 

handlar om perspektiv på demokrati i relation till internorganisatoriska så väl som externa 

sociala strukturer. Även det andra kapitlet är således relaterat till problematiken kring 

införlivandet av de öppna och demokratiska ideal som ligger till grund för öppna samarbeten 

och allmänningsskapanden. Slutligen handlar den sista delen, uppdelad på två kapitel, om 

motivation och meningsfullhet i relation till hur respondenterna förstår politik och social 

förändring. Vilket anknyter till de tre första forskningsfrågorna om hur respondenterna 

förstår sitt arbete i relation till ett individuellt, ett kollektivt och ett samhälleligt perspektiv. 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Studiens är utformad och genomförd med hänsyn till de fyra grundläggande forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet sammanställt6. Informationskravet bygger på att alla 

undersökningsdeltagare meddelas dels vad syftet med studien är, samt att deras deltagande 

är frivilligt samt att de har rätt att inte svara på vissa frågor eller avsluta sitt deltagande när 

som helst under processen. Samtyckeskravet specificerar att uppgiftslämnarnas deltagande 

bygger på samtycke. Konfidentialitetskravet säger att alla deltagarnas uppgifter ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Avslutningsvis talar nyttjandekravet om att 

information som rör enskilda individer endast får användas för forskningsändamål. 

Informationskravet och samtyckeskravet tog jag hänsyn till genom att presentera så väl 

studiens syfte som respondenternas rättigheter i informantbrevet, detta innehöll även en 

förfrågan om det var okej att intervjuerna spelades in. Konfidentialitetskravet tog jag hänsyn 

till genom att transkribera intervjuerna och presentera resultatet utan eller under fingerade 

namn. Nyttjandekravet har jag tagit hänsyn till genom att enbart hantera det avidentifierade 

empiriska materialet, så att om någon mot förmodan skulle komma åt dessa återfinns det 

ingen personlig information.  

                                                      

6 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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STUDIEOBJEKT OCH ANALYTISK INLEDNING  

Som jag nämner i metodavsnittet baserar jag den här studien på sex semistrukturerade 

djupintervjuer med individer som har erfarenheter av verksamheter som ryms inom 

definitionen för öppna samarbeten och allmänningsskapanden. Eftersom det huvudsakliga 

syftet med studien är att undersöka hur individer förstår och motiverar sitt engagemang 

inom dessa, så väl som att närmare analysera hur öppna samarbeten och 

allmänningsskapanden i sig fungerar och vilka utmaningar de ställs inför, har jag i 

presentationen av analysen valt att fokusera på resonemang omkring vissa återkommande 

teman, istället för att utgå från respondenternas organisationstillhörighet. Men för att 

underlätta för läsare, och att förklara ytterligare hur olika öppna samarbeten och 

allmänningsskapande produktionsmodeller kan fungera mer specifikt inom tydligt uttalade 

organisationer, har jag som en inledning av analysavsnittet valt att nedan presentera de 

huvudsakliga organisationerna som mina respondenter är, eller har varit, en del av. 

The Pirate Bay & Piratbyrån 

Piratbyrån var en grupp individer som organiserade sig för att driva opinion för fri delning av 

information och kunskap. Syftet var dels att informera om vilka möjligheter som 

kunskapsdelning och fri information innebär, och dels att fungera som en motpol till de 

kommersiella krafter, och kanske specifikt då anti-piratbyrån, som på olika sätt försökte 

begränsa möjligheten till fri informationsdelning eftersom tekniken även möjliggjorde att 

individer kunde dela upphovsrättsskyddat material emellan sig. De personer som drev 

Piratbyrån ställde sig även som motståndare mot intellektuell äganderätt. Detta eftersom de 

ansåg att det var, som min respondent uttrycker det, ett: ”utökande av kapitalismen, en 

inhängning av någonting som tidigare har varit fritt”. Detta omfattade även en kritik av 

andra typer av privatägd information, som exempelvis läkemedelspatent eller patenterade 

grödor. I media blev de framför allt uppmärksammade och sammanlänkade med spridningen 

av kopieringsskyddat material som exempelvis musik och film.  
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Flera av de personer som drev Piratbyrån, min respondent inkluderad, var även med och 

startade upp och drev The Pirate Bay 2003 som enligt dem själva7 är världens största 

Bittorrent8 index. En sida som sammanställer information om innehållet i materialet som 

delas, men även information till de bittorrentklienter som används för själva fildelningen. 

Detta innebär således att ingen olaglig eller kopieringsskyddad information delas via Pirate 

Bay och andra torrentindex, utan enbart mellan privatpersoners datorer. Trots detta har 

dock The Pirate Bay hamnat i juridiska konflikter med upphovsrättsmakare vid flera tillfällen. 

Piratbyrån och The Pirate Bay kan förstås som organisationer som syftar till att underlätta 

spridning av information och kunskap mellan individer. Eller annorlunda uttryckt, de vill göra 

tekniken och informationen allmänt tillgänglig. Även om det innebär att privatpersoner i och 

med detta även kan dela information och kunskap som antingen stater, företag eller 

upphovsrättsinnehavare anser att de inte bör dela med sig av. 

Skapaallmänningar.se 

Skapaallmänningar.se beskriver sig enligt följande: ”Vi är en blogg, en handlingsinriktad 

tankesmedja, ett kontaktnätverk och ett gäng som gillar att fika”9. Idag drivs inte hemsidan 

aktivt på samma sätt, men de som skapade den har som min respondent uttrycker det, ”låtit 

hemsidan ligga kvar som en digital resurs”. Respondenten från Skapaallmänningar.se menar 

dock att folk fortfarande hör av sig till dem och vill att de ska hålla föredrag eller liknande om 

allmänningars sociala funktion. Respondenten tror att detta kan vara ett resultat av det 

’politiska manifest’10 de publicerat på hemsidan, i vilket deltagarna sammanfattar hur de 

menar att allmänningsskapande kan förstås som ett alternativ till en kapitalistisk 

samhällsorganisation. 

Trots att Skapaallmänningar.se inte längre är en aktiv rörelse går det fortfarande att förstå 

sidan som en del av öppna samarbeten och allmänningsskapanden eftersom sidan dels 

                                                      

7 https://thepiratebay.se/about (2016-01-06) 
8 Bittorrent är ett filöverföringsprotokoll som möjliggör en effektiv nedladdning av stora och populära filer, 
genom att låta användare dela filer mellan varandra i ett peer to peer nätverk 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Bittorrent, 2016-01-06). 
9 http://skapaallmanningar.se/om-oss/vad-vi-gor/ (2016-01-06) 
10 http://skapaallmanningar.se/att-skapa-allmanningar/ (2016-01-06) 
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sprider information om allmänningar, samtidigt som de även uppmuntrar andra att använda, 

dela och reproducera materialet de skapat tillsammans. 

Allt åt alla, Umeå 

Allt åt alla är ett förbund som består av olika lokalgrupper som tillsammans, genom en 

mångfald av taktiker och strategier, så väl tillsammans som med andra organisationer 

kämpar för ett samhälle som organiseras efter principen ”Var och en efter förmåga, var och 

en efter behov”.11 

Lokalgruppen Allt åt alla Umeå, arbetar i högre grad än de andra grupperna med just 

allmänningsskapande som politiskt verktyg. I likhet med Skapaallmänningar.se arbetar Allt åt 

alla Umeå både med att starta upp och driva allmänningar, samt sprida information och 

kunskap om allmänningsskapande. Samtidigt är de även på andra sätt aktiva deltagare i olika 

lokalpolitiska frågor och offentliga debatter. 

Umeå Kulturhus 

Umeå Kulturhus började som en allmän ockupation av en lokal i centrala Umeå, sommaren 

2014. Deras syfte var inledningsvis att tillsammans skapa en kulturhusfestival där alla fick 

vara med och bidra. På grund av projektets popularitet gick Umeå kommun gick med på att 

skapa ett hyresavtal, under förutsättning att de som skapade kulturhusfestivalen 

formaliserade en förening, vilket de också gjorde. Det var ett beslut som enligt en av mina 

respondenter gjorde att de deltagande individerna inte längre kunde göra det som var målet 

från början, nämligen ”att skapa kultur genom frivilligt deltagande”, eftersom de istället blev 

tvungna att söka bygglov och på olika sätt arbeta med byråkratiska processer. Att de inte fick 

bedriva kulturverksamhet inne i lokalen hanterade de dock genom att arrangera en 

kulturhusfestival även sommaren 2015 på markytan utanför den faktiska lokalen. 

Umeå Kulturhus med dess relaterade aktiviteter kan förstås som en del av öppna 

samarbeten och allmänningsskapande dels för att det, som de skriver på hemsida12, bygger 

på en ”öppen och medskapande process. Alla som vill får vara med och bestämma 

                                                      

11 https://alltatalla.se/om (2016-01-06) 
12 https://kulturhusfestivalen.se/ (2016-01-06) 
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innehållet”. Men genom etablerandet av kulturhuset skapar de också en öppen och 

inkluderande yta för allmänt deltagande i fri kulturverksamhet. 

Cyklopen, Stockholm 

Cyklopen är ett brukarstyrt kulturhus i Högdalen i Stockholm, som likt Umeå Kulturhus 

härstammar ur en ockupationsrörelse. Cyklopen drivs av den ideella kulturföreningen 

Kulturkampanjen, samt av en mängd tillhörande undergrupper som har ansvar för att driva 

olika delar av verksamheten.13 Det är deltagarna som själva skapar det kulturella innehållet i 

Cyklopen, verksamheterna omfattar bland annat byggnationer och underhåll av huset (vilket 

är byggt under egen regi), trädgårds- och odlingsarbete, samt bild-, form- och musikrelaterad 

produktion. 

Cyklopen kan förstås som en del av öppna samarbeten och allmänningsskapanden eftersom 

det drivs av ideella krafter där alla uppmuntras att bidra och vara en del av verksamheten. 

Samtidigt som de precis som Umeå Kulturhus gemensamt bidrar med en öppen och allmän 

yta för fri kulturproduktion. 

  

                                                      

13 https://cyklopen.se/detta-ar-cyklopen/om-oss/ (2016-01-06) 
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KAMP OM RESURSER 

Ett ämne som återkom i alla intervjuer och som flera respondenter framhöll som det 

tydligaste och mest återkommande problemet som de har kommit att behöva arbeta med i 

relation till sitt engagemang, både ur ett individuellt och ett mer kollektivt perspektiv, var 

olika typer av resursbrister. Vilka typer av resursbrister det rör sig om varierar en del 

beroende på vilken typ av aktivitet som individerna refererar till i sina resonemang, men det 

är tydligt att det finns ett antal återkommande omständigheter som påverkar alla 

respondenter i någon grad. Resursbristerna är, i likhet med vad som framkommit i tidigare 

studier framför allt materiella och tidsmässiga (Bauwens, 2009; Barron 2013). En av 

respondenterna resonerar på följande sätt kring tidsmässiga resursbristen rörande ideellt 

engagemang i allmänhet och fysiskt allmänningsskapande i synnerhet: 

Jag tänker att det är det allmänna problemet med ideellt engagemang, att folk jobbar för 

mycket, och har inte tid, har inte ork liksom... och att det är svårt att få saker att gå ihop, 

och har man inga resurser så blir det ännu svårare. [...] Det känns som att egentligen så 

saknas det liksom inte visioner eller engagemang, utan bara rätt förutsättningar. (intervju 

3) 

Det är ett resonemang som betonar att det svåra inte är att engagera människor eller 

motivera dem att bidra, utan det som begränsar individers deltagande är att deras tid och 

energi kraftigt reduceras som ett resultat av ett extensivt lönearbete. Det är ett perspektiv 

som även får stöd av en annan respondents resonemang kring vad som gjorde att ett 

tidigare projekt gick så bra: 

Jag menar när vi drog igång Piratbyrån, säg att vi var tolv personer, sju av oss var 

arbetslösa och resten var studenter så vi jobbade ju dygnet runt med allt det här. Vilket 

gjorde att vi var så djävulskt snabba med saker och ting, plus att vi satt på IRC. Vi kunde 

skriva pressmeddelanden på en kvart. Vi kunde få ut saker på en kvart och vi kunde ta 

beslut på en kvart. Den tiden kan man ju sakna litegrann, att det var så djävulskt effektivt. 

Men kanske när man blir pensionär att man kan göra något liknande igen... men nu är det 

ju omöjligt. (intervju 5) 

Utöver att respondenten ovan resonerar kring den tidsmässiga resursbristen framgår det av 

detta citat även vilka positiva effekter en friare individuell tidskontroll kan ha på olika typer 

av allmänningsskapanden. Citatet ovan stärker även resultaten i tidigare studier som i likhet 
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med Forte & Lampe (2013) har fokuserat på vilket effektivitets potential en alternativ öppen 

organisationsmodell i kombination med användandet av ny teknik kan frigöra inom öppna 

samarbeten, men att det i likhet med Bauwens (2009) studie är ett produktionssätt som är 

svårt att fullt ut kombinera med ett traditionellt lönearbete. En tredje respondent 

kompletterar resonemanget ovan med att även införa utmaningar som relaterar till 

materiella aspekter i resursresonemanget. Denne argumenterar för att det även är svårt att 

på ideell basis upprätthålla en fri tillgång till fysiska rum, framförallt eftersom icke 

vinstdrivande organisationer ofta avkrävs samma ersättning som exempelvis en resursstark 

vinstdrivande organisation. Trots att öppna organisationer syftar till att skapa allmänna 

istället för privata värden. 

Även om vi har resurser, alltså dom saker vi delar på kunskap och så. Behöver vi även 

resurser för infrastruktur också, vi behöver idag kunna betala hyra som vi ska kunna betala 

för att vi ska kunna upprätthålla dom här sakerna. Vi behöver byråkrati, vi behöver någon 

som ändå sköter vissa saker i strukturerna för att dom ska vara demokratiska och så 

vidare, och där är resurserna väldigt knappa, där finns det ett väldigt starkt hinder. 

(intervju 6) 

Citatet relaterar även till hur det går att förstå och upprätthålla de öppna och allmänna ideal 

som ligger till grund för öppna samarbeten. Det är dock en diskussion som vidare utvecklas i 

nästkommande kapitel ’Demokrati, effektivitet & kontroll’. 

En annan aspekt som kan ses som ett resultat av intressekonflikten mellan öppna 

organisationer och traditionellt lönearbete är att det inte bara blir en individuell kamp om 

tid och resurser, utan att det även blir en organisatorisk kamp om individer som ett resultat 

av detta. Deltagarna ställs helt enkelt inför en yttre slitning eftersom de tvingas välja mellan 

att motivera sitt arbete utifrån inre motiv inom öppna samarbeten, eller med yttre 

belöningsmekanismer inom slutna organisationer. Nedan följer en av respondenternas 

resonemang kring detta: 

Det finns en logik som jag börjar se, i alla fall i rörelser som jag är en väldigt stark del av 

nu, som är att starka sociala rörelser bemöts av ganska hård repression eller vad man ska 

säga. De bemöts på ett sätt som gör att luften ska gå ur dem och när luften väl gått ur 

dem så finns det en logik i en nyliberal tid som gör att det finns väldigt logiska dörrar för 

dem, vad ska man säga... de entreprenörsaktiga personer, eller kreativt drivna personer i 

de här projekten, att gå in i institutioner eller i företag och vad ska man säga... Det gäller 
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inte bara hur det ser ut i Umeå tycker jag, utan det gäller globalt och generellt just nu att 

det finns en sådan process. Där man har en stark konflikt och så byggs det upp en rörelse 

och så motarbetas den här rörelsen och när den börjar stagnera så... Alla de här 

framträdande personerna som har synts i media hamnar i mediejobb eller stora NGO:s. Ja, 

eller som jag har gjort, på ett universitet, och då stagnerar ju rörelserna ännu mer för att 

många av dom som la in den största energin i dem försvinner iväg på en karriärväg istället. 

Jag tycker att det är ett enormt problem som måste adresseras alltså när man tänker på 

hur rörelser är uppbyggda, varför det ser ut så, hur man tar sig bort från det. (Intervju 6) 

Respondenten ovan menar således att det finns en inbyggd logik i vårt samtida 

samhällssystem som gör att öppna samarbeten motarbetas om det plötsligt börjar gå bra för 

dem, bland annat genom att de ställs inför regleringar och krav som de inte har möjlighet att 

bemöta med enbart ideella krafter. Samt att detta skulle ske systematiskt med syftet att 

absorbera de mest drivande individerna i redan existerande samhällsstrukturer, vilket även 

dränerar sociala rörelser på både kunskap och arbetskraft. Ett perspektiv som även kan 

relateras till Millberry & Anderssons (2009) resonemang kring statlig och korporativ kontroll 

av öppna och demokratiserande allmänningsprocesser. Men det relaterar även till 

Schoonmakers (2012) resonemang om att vissa individer motiveras att delta inom öppen 

mjukvaruproduktion för att på så vis skaffa sig både kunskaper och erfarenheter som sedan 

kan användas för att hitta avlönade anställningar, fast ur ett perspektiv där det förstås som 

en konsekvens av samhällsstrukturer snarare än ett uttryck för ett medvetet individuellt val. 

Hantering av resursbrister 

De ovan presenterade problemen har hanterats på en mängd olika sätt av de tillfrågade 

respondenterna. Men de kanske vanligaste problemet som alla respondenter berör i någon 

mån, är var som kan beskrivas som olika försök att sänka trösklarna för deltagande. Det vill 

säga att på olika sätt underlätta för att individer ska kunna bidra på enkla men värdefulla sätt 

till verksamheten. Dels för att på så vis försöka locka in nya medproducenter till projekten, 

men också för att redan delaktiga individer ska kunna bidra i varierande mängd beroende på 

hur den resursmässiga förutsättningarna ser ut vid tillfället. De försöker med andra ord göra 

sina egna och andras bidrag så lättsamma, intressanta och/eller viktiga som möjligt, 

samtidigt som de även måste vara effektiva och lättillgängliga. En respondent resonerar 

kring detta på följande vis: 
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Det kan vara svårt att upprätthålla och ta till vara på nya former för att, ja egentligen, att 

skapa former för att vara lite aktiv liksom. Det är det som är det svåra på något sätt... och 

det är väl en viktig grej om allmänningar ska kunna växa på samhällsnivå. För dom saker 

som lyckas om man tänker allmänningar, är de ju oftast internetbaserade och jag tänker 

att en viktig del är att kunna liksom... Vad heter han nu igen, det finns någon sån 

delningsekonomi person som har pratat om ’cognitive surplus’. Typ att man kan surfa in på 

Wikipedia i tio minuter på kvällen och göra ett bidrag på tio minuter, men att det är 

svårare att kila ner till en allmänningsfika och hjälpa till i tio minuter, då blir det antingen 

ett stort engagemang eller inget alls. Det blir en tröskel liksom. Men man måste bryta ner 

den tröskeln och göra det liksom lättare på olika sätt. Kan man hitta former för det så tror 

jag att det kan explodera, och det har väl skett i vissa mindre projekt också. (intervju 4) 

Jämförelsen med Wikipedia är väldigt intressant i sammanhanget för det fungerar ofta som 

ett typexempel på hur smidigt öppna samarbeten kan fungera, både i fråga om hur 

produktionen går till men även i relation till tillgängligheten till den kollektiva produkten. 

Och precis som respondenten ovan diskuterar så presenteras ofta just hur enkelt det är att 

både konsumera och producera, och kollektivt utvärdera information på Wikipedia som den 

stora anledningen till dess framgång (Forte & Lampe, 2013). 

En annan fråga som diskuteras i intervjuerna är hur relationen mellan lönearbete och 

allmänningsskapande. En av mina respondenter menar att bristen på tid till engagemang 

blev tydligare än förväntat då denne började arbeta heltid som lärare och resonerar kring 

detta problem samt möjliga sätt att hantera och kombinera det på följande sätt: 

Det var ju intressant att få lite distans och fundera över hur man kan engagera sig och hur 

man kan ta till vara på dom här grejerna. Antingen inom jobbet på något sätt, med ett 

allmänningstänk i betydelsen att tillgodogöra lärar- och studiematerial eller kursmaterial 

som jag publicerar på hemsidor och så. Det har jag jobbat en del med, att liksom skapa 

saker på arbetstid men samtidigt försöka befria vissa produktionsvärden liksom. Men 

också fundera över om jag kan göra det på någon slags synergi, typ att göra frivilliga 

grejer på fritiden, men som ändå är kopplat till jobbet så att jag fortsätter med 

skolrelaterade projekt ändå. (intervju 4) 

Som resonemanget visar behöver det inte vara så att det finns en tydlig gräns mellan 

lönearbete och allmänningsskapanden, utan de går ibland att kombinera på olika sätt. Vilket 

är ett fenomen som är intressant att analysera i relation till disruptivitetsbegreppet. 

Eftersom ett delande av resurser kan anses vara disruptivt i relation till nyliberala normer om 
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hur kunskap hanteras och värden fördelas, men att de gör det betyder inte att de för den 

skull är förbjudna. Aktiviteterna kan således vara disruptiva i relation till sociala normer, utan 

att stå i kontrast med lagar och regler. Relationen mellan allmänna och privata intressen är 

även ett tema som samma respondent återkommer till senare i intervjun. Då argumenterar 

denne för att en vanlig missuppfattning är att kapitalistiska krafter alltid skulle ”parasitera” 

på det allmänna, respondenten argumenterar istället för att man bör förstå dem som 

parallellt existerande produktionsmodeller. Produktionsmodeller som ibland kan stå i 

konflikt med varandra, men som ibland även stärker varandra på olika sätt. Det är dock ett 

resonemang som relaterar starkt till vilken funktion en tänker sig att allmänningar har, samt 

vad målet och syftet med dessa är. Det är en diskussion som utvecklas under det fjärde 

kapitlet om hur respondenterna förstår sitt arbete i relation till synen på politik, eller mer 

specifikt om de förstår allmänningsskapande som ett mål och/eller ett medel. 

Avslutningsvis diskuterar respondenterna även olika möjliga lösningar på dessa 

resursproblem, det är dock diskussioner som är nära relaterade till individernas syn på 

framtiden, och huruvida de uppfattar den som positiv eller negativ samt hur pass stora 

samhällsförändringar det krävs. En respondent resonerar kring relativt konkreta potentiella 

lösningar på dessa problem på följande vis: 

Jag tror att problemet som vi måste överkomma, det är att vi måste påverka viss 

lagstiftning. Typ resursfördelningsstrukturer och så, så att dom underblåser det man 

sysslar med, det är det stora hindret liksom. Hur får vi tillexempel skatteinkomster att 

fördelas till de här allmänningsprojekten. Hur får vi tillåtelse att använda tomma lokaler 

utan att behöva betala en massa hyra för dom när våra ändamål är non-profit grejer. 

Alltså, där ser jag svårigheterna och där ser jag det stora problemet liksom. (intervju 6) 

Respondenten argumenterar således för att det borde finnas mer utrymme för ett offentligt 

stöd även för allmänt organiserade verksamheter som drivs på ideell basis. Samt att 

regleringar kring hur tomma lokaler får och inte får disponeras borde ses över, speciellt i 

relation till de allmänningsskapande krafter som syftar till att utnyttja dessa utan 

vinstintresse för att fylla upplevda sociala eller kulturella behov. Vilket är ett resonemang 

som kan förstås som ett förslag till att en strukturell uppdelning mellan offentliga och privata 

verksamheter skulle kunna kompletteras med ett icke vinstdrivande, öppet och allmänt 

alternativ.  
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DEMOKRATI, EFFEKTIVITET & KONTROLL 

Ett annat återkommande tema i såväl intervjuerna som den tidigare forskningen kring öppna 

samarbeten och allmänningsskapanden är olika perspektiv på demokrati. Dels i relation till 

den interna organisationsstrukturen specifikt med avseende på vilka individer som ges 

möjlighet att delta, samt även hur organisationerna rent praktiskt förhåller sig och arbetar 

med till detta relaterade möjligheter och problem. Dels med avseende på hur strukturella 

omständigheter påverkar detta, det vill säga de yttre faktorer organisationerna måste 

förhålla sig till, som tillexempel: juridiska, sociala eller geografiska omständigheter. 

Internorganisatoriska perspektiv 

Diskussionerna kring den interna demokratin skiljer sig åt mellan de olika respondenterna. 

Skillnaderna rör framförallt deras syn på vilka metoder som bör användas för att 

upprätthålla demokratiska ideal, snarare än synen på vilka demokratiska ideal som bör 

eftersträvas. Vilket är ett dilemma som relaterar till de kontrasterande perspektiven i den 

tidigare forskningen angående olika förståelser av maktrelationer samt hur dessa påverkar 

möjliga perspektiv på demokrati. Den största skiljelinjen i intervjuresonemangen rör framför 

allt synen på behovet av formella demokratiska strukturer, i form av mötesordningar och 

liknande regelverk. En respondent resonerar på följande sätt kring detta: 

Vad jag har upptäckt genom att vara engagerad lite här och var är att jag kan se en 

skillnad i vad man ser för behov av typ struktur i en organisation. Det är väldigt tydligt. 

Särskilt i kulturhuset blev det jättetydligt för mig. För där var det väldigt många som var 

inne på att ’jamen vi låter det bara hända av sig själv’ och vi behöver inte ha så mycket 

struktur på det. Medan jag är ändå ganska inne på att om man inte har formella 

strukturer, får man informella ledare som inte kan ställas till svars för att dom är 

informella. Därför är det bättre att ha formella strukturer. Men sen kan det vara formella 

platta strukturer, som inte behöver vara en makthierarki. Men någon typ av 

maktrelationer kommer alltid att finnas, oavsett om man formaliserar dom eller inte, och 

då tycker jag att det är bättre att formalisera dom. (intervju 3) 

Som resonemanget påvisar ser denne respondent stora behov av att formalisera de interna 

strukturerna i en organisation för att värna de demokratiska idealen genom att underlätta 

för individer att delge sina perspektiv på aktuella ämnen. Det är ett perspektiv som får stöd 

från andra respondenter, samtidigt som i huvudsak två andra respondenter ifrågasätter 
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detta perspektiv en aning. Dessa två argumenterar snarare för att vissa byråkratiska 

processer ibland kan göra att produktiva processer blir mindre effektiva, både i sitt 

produktiva syfte men även i införlivandet av de demokratiska idealen. Eftersom mycket tid 

och energi går åt till demokratiskt och organisatoriskt arbete istället för det 

allmänningsskapande arbetet, och genom det byggandet av sociala relationer. En 

respondent menar att tidigare organisationer denne har varit en del av har arbetat mycket 

med stora demokratiska/byråkratiska processer, vilka denne uppfattade som långsamma 

och relativt ineffektiva.  

Jag och flera andra började fundera på om det verkligen var demokrati som var idealet, 

eller om det var liksom någon annan jämlik frihet som liksom var ett bättre ideal då. 

(intervju 4) 

Vidare argumenterade samma respondent för att allmänningsskapande i sig kan förstås som 

en lösning på konflikten mellan demokrati och effektivitet eftersom allmänningsskapande 

kan förstås som: ”en frihet som inte är demokrati på det sättet liksom, obyråkratisk frihet”. 

Detta kan tolkas som att så länge individers deltagande sker frivilligt kan de själva överväga 

om de vill vara en del av en organisation. Om de sedan upplever att det finns 

interndemokratiska problem kan de arbeta för en förändring, eller skapa en alternativ 

allmänning enligt andra interndemokratiska förhållningssätt. Det kan förstås som en lösning 

som försöker röra sig bortom ett strukturellt perspektiv där syftet är att frigöra sig från en 

repressiv makt genom att fördela taltid eller ”socialt utrymme”, till att istället röra sig mot 

ett poststrukturalistiskt perspektiv där deltagandet sker så frivilligt som möjligt och 

individerna samarbetar för att lösa de problem som uppstår tillsammans. 

I sammanhanget är det är dock viktigt att ställa respondenternas resonemang i relation till 

hur deras definitioner av begreppet organisation, och införlivandet av en öppen 

organisationsmodell fungerar. Som jag nämnde inledningsvis finns det väldigt många olika 

typer av organisationsmodeller som kan inkluderas under öppna samarbeten och 

allmänningsskapanden, där en del är uttalade organisationer och andra snarare är olika 

typer av fria nätverksbaserade, både sociala och digitala, gemenskaper (Gauntlett, 2011; 

Wenger, 1998; Weber, 2004). Ett exempel på när organisationsmodellens variationer blir 

tydliga är i följande resonemang där organisationsstrukturen i citatet ovan jämförs med 

tidigare allmänningsskapande organisationer en annan respondent deltagit i: 
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Efter att ha jobbat i tio år på IRC14, det var så vi skötte Pirate Bay och Piratbyrån, så var 

det ju vissa människor jag inte träffade på fyra år liksom öga mot öga så kan jag inte 

undgå att tycka att det var så jävla effektivt och smart. Att saker och ting gick väldigt 

snabbt. Det hängde på att alla skulle säga vad dom tyckte liksom, ville man inte säga 

någonting så behövde man inte säga någonting. Vi hade aldrig några rundor utan vi 

kastade runt idéer, lite som ett bollplank, så saker och ting hände ju därför väldigt snabbt. 

Jag menar det händer mycket då, man får väldigt mycket gjort. Men man får inte speciellt 

mycket gjort om man måste ha rundor och mötesunderlättare och så vidare. Ibland jag 

kan vara frustrerad när jag sitter på våra kulturhusmöten och det går så jävla långsamt. 

Folk vågar inte prata och så vidare, och jag vet inte om folk vågar prata mer för att man 

ger dom rundor och sådant. När jag började aktivera mig i de grupper som jag var med i 

vågade jag börja ta mer plats när jag märkte att andra gjorde det. När jag märkte att det 

gör ingenting om man gör bort sig, eller om någon annan säger fel och så vidare. Sen 

förstår jag att inte alla har samma möjligheter och förutsättningar att göra det, men 

ibland blir det bara för demokratiskt på något sätt. Så att det till och med går emot målet 

eller syftet i sig. (intervju 5) 

Att det är effektivt att organisera sig över internet har visat sig många gånger inom öppna 

samarbeten. Som jag diskuterade i bakgrunden är det framförallt effektivt då produkten är 

immateriellt slag, vilket är fallet med både Pirate Bay och Piratbyrån15. Att produkten är av 

immateriell karaktär och syftet är att på olika sätt underlätta för delning av information och 

kunskap medför även att organisationsmodellen fungerar annorlunda än inom Umeå 

Kulturhus. Detta dels därför att deltagandet i informationsdelningen inte sker genom 

deltagande i den specifika organisationen på samma sätt som det gör i Kulturhuset. Men 

dels även på grund av att det fanns många i huvudsak korporativa intressen som är emot fri 

fildelning vilket medför att en sådan organisation inte kan vara öppen och offentlig då den i 

och med denna intressekonflikt riskerar att utsättas av kontroll och påverkan på andra sätt. 

En annan aspekt som också är relevant i diskussionen om demokrati och effektivitet är också 

hur många individer som deltar i beslutsprocesser, samt under hur lång tid dessa arbetar 

tillsammans, men kanske framförallt hur man skapar en så demokratisk kultur som möjligt i 

en organisation. Citatet ovan belyser att det viktiga är att skapa en trygg organisationskultur 

                                                      

14 Internet Relay Chat – ”är ett protokoll för textkommunikation i realtid över Internet som tillåter chatt mellan 
personer.” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat). 
15 The Pirate Bay  syftar till att underlätta fildelning mellan privatpersoner och Piratbyrån syftade till att verka 
opinionsbildande för möjligheterna med fri informations- och kunskapsdelning. 
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där människor kan känna sig bekväma, och att det inte alltid är säkert att stormöten med 

jämt fördelad taltid blir mer demokratisk om vissa individer exempelvis skulle uppleva att de 

inte har samma kunskap eller att deras åsikter av olika anledningar inte skulle vara lika 

intressanta som andras. Ett rimligt antagande med utgångspunkt i en teoretisk ansats med 

en produktiv syn på makt skulle kunna vara att en sådan mötesstruktur kan verka 

avskräckande för en individ som inte har lika mycket erfarenhet av liknande situationer, och 

således blir obekväm om den plötsligt hamnar i fokus och förväntas prestera på olika sätt. 

Det blir en fin gräns mellan att tillåtas, och att tvingas delge en åsikt, och även om taltiden 

fördelas jämlikt finns det fortfarande många andra sociala variabler som avgör hur mycket 

en individ vill, kan och vågar ta för sig av det tilldelade utrymmet. Däremot kan det, baserat 

på samma resonemang, vara troligt att en mindre organisation har bättre förutsättningar att 

utveckla mer demokratiska internorganisatoriska strukturer och tryggare klimat om de varar 

under längre perioder i och med att deltagarna får fördjupade relationer med varandra och 

frekvent exponeras för liknande situationer. 

För att sammanfatta denna diskussion hade ingen av respondenterna ett perspektiv där de 

menade att det helt skulle gå att frigöra sig från maktstrukturer, utan alla delade ett 

perspektiv på demokrati som en process som kräver aktivt arbete i kombination med ständig 

utvärdering. Däremot skiljer sig synen på vilka metoder som kan vara mest effektiva för att 

uppnå ett så demokratiskt klimat som möjligt, där definitionen av begreppen organisation så 

väl som förståelsen av demokrati spelar en avgörande roll. 

Externa strukturella faktorer 

Utöver de ovan diskuterade internorganisatoriska frågorna måste även öppna samarbeten 

förhålla sig till yttre strukturella faktorer och omständigheter. Detta kan skapa olika typer av 

problem för organisationerna då de i vissa fall mer eller mindre påtvingar, eller syftar till att 

påtvinga, olika internorganisatoriska förändringar. Ett exempel på detta presenteras i 

följande resonemang: 

Jag tycker att dom regelverken som finns gällande möjliga organisationsmodeller är 

väldigt inkompatibla med det vi ville göra där liksom. Dom begär i princip av en att man 

ska formalisera hierarkier. Att man ska formalisera processen hur verksamheten fungerar 

på ett sätt som just gör att den inte kan bygga på den... alltså, det sättet som man vill att 

den ska göra i det här fallet. Att den ska vara ickealienerande. Att det ska vara frivillig, det 
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blir en krock med regelverk liksom. Men då blir den stora frågan, kan man skapa 

institutionella regelverk som har mer utrymme för det? Jag kan säga att mina erfarenheter 

kan säga att det fungerar inte riktigt här, men jag säger inte heller att det aldrig funkar 

utan jag säger att det finns pragmatiska medelvägar där det går att institutionalisera och 

byråkratisera någonting på ett sätt som bevarar de där viktiga beståndsdelarna. (intervju 

6) 

Här resonerar respondenten kring de juridiska regelverk som finns angående hur individer 

och grupper som vill disponera (i det här fallet hyra) olika lokaler, eller ta del av offentliga 

resurser måste gå till väga. Enligt respondenten krävs det att dessa grupper förenar sig på ett 

traditionellt sätt där de tvingas ”formalisera hierarkier” vilket i det här fallet syftar till att 

skapa exempelvis en styrelse som kan hållas ansvariga för aktiviteterna som andra individer 

utför, något som står i kontrast för det fria deltagandet och de så långt som möjligt 

demokratiska och frivilliga organisationsmodellerna (Smith och Smythe, 2009; Millberry, 

2014). Detta kan, som respondenten argumenterar för, resultera i att de öppna 

organisatoriska förutsättningarna som ligger till grund för den individuella och sociala 

motivationen enligt Gauntletts (2011) perspektiv undermineras. Citatet kan även relateras 

till Gauntletts (2011) resonemang om att individer måste tillåtas kontrollera de verktyg och 

resurser som används vid kreativt skapande och fritt organiserande för att de skall kunna 

införliva sina visioner och på så vis lämna personliga avtryck i produkterna. Därför fungerar 

det även som ett exempel på vad exempelvis Millberry (2014) kallar för statlig kontroll, där 

befintliga juridiska strukturer för hur organisationer får och inte får organiseras begränsar 

utvecklingen av den här typen av organisationer - trots att de inte alltid finns några uttalade 

politiska motiv bakom detta. Detta är ett problem som även en annan respondent har 

erfarenhet av. 

Så fort man börjar göra saker som växer till en större skala och man tvingas börja hantera 

pengar, så uppstår det en mängd byråkrati som man måste hantera. Då går det inte alltid 

att bara köra på vilja och entusiasm utan att man också måste börja hantera ramverket. Vi 

började resonera om hur dessa problem kunde hanteras precis innan allt säckade ihop. Vi 

funderade på om man kunde skapa någon slags gemensam byråkrati, typ en 

bulvanförening som kan användas för att lätta den bubblan så att det inte behöver vara så 

mycket resurskrävande byråkratiskt arbete.(Intervju 4) 

Det är ett resonemang som relaterar både till den internorganisatoriska och externa 

faktorer. Båda citaten ovan visar att det inte handlar om att individerna eller 
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organisationerna i fråga inte har ett intresse av att förhålla sig till givna och rådande 

regelverk, eller att de skulle vara intresserade av att aktivt bryta dem. Snarare visar det att 

det inte är det strukturellt påtvingade byråkratiska arbetet som de finner intressant, utan de 

uppfattar det snarare som en bieffekt som måste hanteras för att skapa möjligheter för de 

faktiska aktiviteterna ska kunna fortsätta att äga rum. Samma respondenter resonerar vidare 

kring hur dessa externa strukturella problem kan hanteras. I en uppföljning av citatet ovan 

påpekar respondenten att en möjlig lösning som de såg var att skapa vad de resonerade om 

som en ”bulvanförening” för att undgå de externa strukturella problem som de, som ett 

resultat av expansionen, behövde hantera. Den andra respondenten som resonerar om 

problemen med formaliseringskrav som förutsättning för möjligheten att hyra en lokal, eller 

ta del av resurser, på följande vis: 

Vi hade kunnat föregå dilemmat som uppstod när vi fick ett hyreskontrakt, och faktiskt 

förklara från första början varför vi valde att ockupera istället för att sätta oss och hyra ett 

hus. Alltså bygga upp en berättelse där det där ingår väldigt tydligt från första början, så 

att en större allmänhet förstår att byråkratiseringsprocessen, som den ser ut i det här 

fallet, strider med vad vi vill göra liksom. Att den inte är kompatibel. (intervju 6) 

Respondenten argumenterar således för att de i det aktuella fallet hade kunnat undgå 

problemet när de ställdes inför möjligheten att hyra ett hus under förutsättningen att de 

formaliserade organisationen, genom att då tydliggöra att den öppna organisationsmodell 

de använde sig av inte var kompatibel med dessa externa formaliseringskrav. Om de hade 

gjort det menar respondenten att valet att inte acceptera det erbjudandet hade fungerat 

mer som ett politiskt ställningstagande, istället för att de som respondenten uttrycker det, 

skulle riskera att ”framstå som bortskämda skitungar i allmänhetens ögon”. 
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MOTIVATION & MENINGSFULLHET 

Vid diskussioner i intervjuerna om vad som motiverar individer till att delta i öppna 

samarbeten och allmänningsskapande praktiker går det att, som Gauntlett (2011), identifiera 

tre dimensioner av arbetsmotiv, nämligen individuella, kollektiva/sociala och 

samhälleliga/ideologiska. Dessa motiv är dock nära sammankopplade i intervjuerna att det 

ofta inte är meningsfullt, och ibland inte ens möjligt att skilja dem åt. Även om det som 

Gauntlett (2011) gör, går att dra en skiljelinje mellan dem på teoretisk nivå, resonerar 

respondenterna om motiven som nära sammanhängande då många av de ideologiska 

motiven beror av de individuella och vice versa. Jag har dock valt att presentera resonemang 

om individuella och kollektiva motiv i detta avsnitt, och de ideologiska/samhälleliga 

perspektiven i nästa tillsammans med respondenternas syn på politik. Detta eftersom de 

individuella och de kollektiva motiven berör hur engagemanget påverkar 

individen/individerna rent konkret i deras vardagsliv, medan det samhälleliga perspektivet 

har mer med hur individerna förstår sitt arbete i relation till det omgivande samhället och 

deras syn på politik och förändring. Denna uppdelning medför även att detta kapitel kommer 

att fokusera på de två första forskningsfrågorna om hur individerna förstår och motiverar sitt 

arbete, i relation till ett individuellt och ett kollektivt perspektiv. Emedan det sista avsnittet 

”att skapa och göra politik” snarare syftar till att besvara hur individerna förstår och 

motiverar sitt arbete, i relation till ett samhälleligt eller ideologiskt perspektiv. 

Individuell & kollektiv motivation 

Respondenternas resonemang kring sina individuella och ideologiska arbetsmotiv 

överensstämmer i hög grad även om vissa respondenter menar att de motiveras mer av de 

samhälleliga, och av vissa mer av individuella. Ingen av respondenterna presenterar dock 

någon av de andra dimensionerna som på något sätt obetydliga. Ett återkommande tema 

under mina intervjuer är att individerna har närmat sig den här typen av 

organisationsmodeller genom personliga intressen. En respondent resonerar kring 

anledningen till att denne började engagera sig på följande vis: 

Jag var musikintresserad i tidiga tonåren. Jag hittade punken ganska tidigt och började 

spela i band och engagera mig politiskt vid 13-14 års ålder typ, och sen har jag bara 

fortsatt. (intervju 2) 
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Det var med andra ord ett personligt kulturintresse som motiverade denne respondent till 

att engagera sig, och i enlighet med Gauntletts (2011) teori så var det erfarenheterna av att 

skapa kultur som i sin tur ledde till att respondenten började inse hur dessa praktiker kunde 

förstås i relation till mer övergripande samhällsstrukturer, och till olika ideologiska 

perspektiv. Detta motiverade respondenten till ett politiskt engagemang som var nära 

sammankopplat med dennes kulturella praktiker i medskapandet av ett icke-kommersiellt 

kulturhus. Samma respondent resonerar även på följande sätt omkring hur de individuella 

motiven utvecklades: 

Till en början var det mest jäkligt nice att vi hade möjlighet att få replokal helt gratis så det 

var väl... det började väl med ganska egoistiska motiv i någon mån. Att man ville ha ett 

ställe att hänga på och repa på för sig själv och sina polare liksom. Men sen när dom 

började riva och motarbeta oss så blev det ju, vad ska man säga, mer av ett ideologiskt 

engagemang. Vi började kämpa mot kommunens, kanske, avsky för vår kultur liksom... 

Täby är ju och har alltid varit en väldigt moderat kommun och dom har väl alltid varit 

medvetna om att det inte var någon som hängde i huset som var någon potentiell väljare 

liksom... (intervju 2) 

Det är ett resonemang som tydligt sammankopplar deltagandet med mer ideologiska motiv 

och ett politiskt engagemang. Citatet visar även att det finns tydliga kopplingar mellan de 

individuella och de kollektiva motiven till den här typen av engagemang, att aktiviteten i 

likhet med Gauntletts (2011) teori, föder en mer samhällsanknuten medvetenhet. 

Respondenten motiverades av att ha en plats att skapa kultur, både för egen del och 

tillsammans med sina vänner. Men de mer kollektiva motiven var att de även ville ha en 

social mötesplats där de kunde uppehålla sig på sina egna villkor. Detta resonemang 

överensstämmer med flera andra av mina respondenters berättelser. Fyra av sex upplevde 

att deras engagemang till en början grundade sig i ett kultur och musikintresse. En menade 

att det var en tidigare organisering inom miljörörelsen som ledde till att denne sedan 

började engagera sig inom öppna samarbeten. Ytterligare en annan argumenterade för att 

det var en kombination av ett intresse av politisk teori och en social kontext där många 

vänner var engagerade som i huvudsak motiverade denne till att börja engagera sig. 

Alla respondenterna argumenterade för att de upplever i alla fall delar av deras engagemang 

som meningsfullt och lustfyllt så till den grad att aktiviteten i sig får ett egenvärde i och med 

det. Detta överensstämmer starkt med Gauntletts (2011) och Sennets (2008) resonemang 
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om att tillfredsställelsen av att utföra en uppgift väl utan externa belöningar är något som de 

flesta har möjlighet att uppleva så länge förutsättningarna är de rätta. Dock fokuserar 

respondenterna mer på de positiva sociala effekterna som de upplever som en del av ett 

kollektiv som är ett resultat av öppna samarbeten. En respondent resonerar enligt följande 

omkring de främsta motiven till varför denne är aktiv i skapandet av ett kulturhus: 

Det viktigaste är att ha ett sammanhang liksom. Jag har träffat många av mina bästa 

vänner genom att vara engagerad på det här sättet, men också att ha sociala 

mötesplatser där man kan träffas och skapa kultur. Men också bara umgås socialt, fritt 

från någon konsumtionshysteri och man kan känna att man kan vara ganska fri liksom. 

(intervju 2) 

Detta citat sammanfattar många aspekter av de sociala effekter den här typen av 

engagemang kan ha på individer. De upplever att de är med i ett sammanhang, att de blir en 

del av ett kollektiv och tillhör en meningsfull social kontext. En social kontext som bidrar till 

att skapa stabila sociala relationer, något som kan förstås som ett resultat av att öppna 

samarbeten leder till att individerna inte behöver konkurrera med varandra i samma 

utsträckning som i andra sammanhang. Att möten sker på platser med avsaknad av vad min 

respondent beskriver som konsumtionshysteri, kan också antas leda till att individer kan 

mötas på mer jämlika villkor eftersom det tar bort en eventuell ojämlikhet som varierande 

ekonomiska tillgångar annars kan medföra. Ett perspektiv som av flera lyfts fram som en av 

de viktigaste förutsättningarna vid införlivandet av de inkluderande ideal som presenteras i 

bakgrunden.  

De positiva sociala relationerna som skapas parallellt med de kulturella produkterna 

resonerar även en annan respondent omkring i följande resonemang: 

Jag lärde mig oerhört mycket av mina vänner när jag flyttade upp och det har jag alltid 

känt att jag vill ge något tillbaka. Det kan låta vagt, men till vänstern. Jag känner att jag 

har fått så himla mycket av mina vänner från dessa kretsar. Därför vill jag kunna erbjuda 

någonting till andra människor som kommer från samma situation, som inte har samma 

intellektuella, eller sociala eller kulturella kapital. (intervju 1) 

Det är ett citat som stärker resonemanget ovan men det presenterar även ett annat 

perspektiv av de sociala och kulturella motiven till att delta, nämligen den individuella 

tillfredsställelsen av att vara en del i reproduktionen av vad som upplevs som en meningsfull 
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social kontext. Det är också ett resonemang som lyfter fram kunskapsdelningens betydelse 

och värdet i att lära av varandra, oavsett olikartade bakgrunder, och hur detta bidrar till att 

individerna och kollektivet utvecklas parallellt. En annan respondent resonerar omkring 

detta på följande vis, och knyter här även an till hur det egna engagemanget började: 

Jag höll på med musik, och det påverkade mig mycket. Det var en enormt förverkligande 

miljö för mig, just på grund av att folk var så oprotektionistiska med sin kunskap. Jag lärde 

mig ju sjukt mycket där och nästan direkt när jag blev aktiv i, det fanns en kulturförening 

då som hette kulturföreningen Umeå Hardcore som jag gick med i. Redan samma vecka 

som jag engagerade mig så var jag med och arrangerade spelningar och fick en massa 

spelningar med mina egna band och folk började hjälpa oss att boka turnéer. Så det var en 

väldigt, jag säger oprotektionistisk i meningen att kunskap är ingenting som man höll på 

för att ha det, för att kunna gynna sig själv. Utan någonting som jag upplevde sågs som en 

kollektiv egendom. En egendom som det fanns en tradition av att förmedla till nya 

generationer på det sättet. (intervju 6) 

Den här respondenten ser tydliga kopplingar dels mellan kunskapsdelning inom öppna 

samarbeten och personlig och kulturell utveckling likt Gauntlett (2011) och Sennets (2008) 

resonemang, men även mellan värden och praktiker relaterade till subkulturerna punk och 

hardcore. Dessa kopplingar görs än tydligare när samma respondent följer upp 

resonemanget ovan med att påpeka att, ett av de ursprungliga motiven till att denne 

började engagera sig inom öppna samarbeten kan förstås som, ett försök att överföra en 

”D.I.Y. etik från punkscenen och applicera den i sitt bostadsområde”. 

Slutligen finns det även en tydlig skillnad i hur respondenterna upplever deltagandet inom 

öppna samarbeten och allmänningsskapanden. Vissa argumenterar att det, i likhet med 

Gauntletts (2011) och Sennets (2008) resonemang, är den inre tillfredsställelsen av ett väl 

utfört arbete som skapar ett egenvärde i handlingen i sig. Vilket även medför att det är 

upplevelsen av att vara en medproducent inom öppna organisationer, de gånger de fungerar 

bäst, som är hela syftet med allmänningsskapanden. Det är ett perspektiv som tydligast 

representeras av följande citat: 

För mig så var ju dom där veckorna av ockupation något av det bästa jag har gjort i hela 

mitt liv, det var otroligt inspirerande och roligt, och just icke alienerande liksom. (intervju 

6) 
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Att deltagandet i hög grad måste motiveras av lustfylldhet är däremot inte alla respondenter 

överens om. En annan respondent resonerar kring sitt eget deltagande på följande sätt: 

Det känns som att det är ganska sällan som jag gör de här sakerna för att jag mår bra av 

det. Det är ju som en bidragande effekt, men det är inte det som är min motor i 

organisationen, att jag kanske mår bra av det. Men det beror väl lite på vad som är hönan 

eller ägget. Att jag mår bra om det skapar en bra organisationskultur, men att jag inte mår 

bra av att vara i rummet i sig, eller att det inte är det som framförallt ger mig drivkraft. 

(intervju 1) 

De två citaten ovan kan anses representera de respondenter som befinner sig längst ifrån 

varandra vad gäller hur de förhåller sig till den individuella arbetsmotivationen. Precis som 

citaten ovan pekar på menar alla respondenter dock att arbetet de utför måste vara 

meningsfullt. Men att de kan vara det i likhet med Schoonmakers (2012) första två 

kategorier, antingen för att de upplevas som lustfyllt eller för att aktiviteterna upplevs som 

viktiga ur ett socialt eller ideologiskt perspektiv. Men som citaten ovan pekar på kan det vara 

så att det är en ideologisk motivation som leder till att aktiviteten i sig är tillfredsställande, 

samtidigt som det kan vara det faktum att aktiviteten upplevs som tillfredsställande utan 

externa belöningar, som påverkar individers ideologiska perspektiv. Eller som en respondent 

uttrycker det, att motiven förhåller sig till varandra likt en ”hönan eller ägget”- logik. Hur 

dessa två arbetsmotivationer förhåller sig till varandra närmare måste dock även ställas i 

relation till hur deltagare ser på syftet med allmänningar, vilket är ett resonemang som 

utvecklas under avsnittet om att skapa och göra politik nedan. 

Motivationsdiskussion 

Värt att poängtera i diskussionen om arbetsmotiven är att respondenterna i denna studie är, 

eller har varit, deltagare i formella organisationer med tydligt, om inte offentliga så i alla fall 

internt, explicita politiska syften. Organisationer som har sett öppna samarbeten och 

allmänningsskapanden som både ett mål och ett medel i en politisk kamp. Vilket gör att en 

analys av både den individuella teoretiska förståelsen av öppna samarbeten och 

allmänningsskapanden kan antas vara mer utvecklad och koherent i det här sammanhanget 

än vad den skulle vara vid en studie av mindre tydligt organiserade aktiviteter som även 

inryms i vad Gauntlett (2011) benämner som vardagskreativa aktiviteter. Detta eftersom 

respondenterna som deltar i dessa aktiviteter som en medveten politisk handling kan antas 
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motiveras mer av ideologiska och samhällsorienterade tankegångar, än vad individer som 

deltar i mer vardagskreativa allmänningsskapande aktiviteter gör, eftersom den typen av 

aktiviteter i högre grad skulle kunna antas vara mer lustdrivna eller socialt motiverade. Det 

är dock viktigt att i relation till en ontologisk utgångspunkt där händelser förstås som en del i 

reproduktionen av sociala diskurser vara medveten om att även vardagsaktiviteter - som kan 

uppfattas som rätt triviala både för den som utför dem och dess omgivning - ändå måste 

förstås som ett bidrag till en ständigt pågående samhällsreproduktion (Gauntlett, 2011, sid 

19-20). Därför finns det heller inga teoretiska motiv till att analysera medvetet politiska 

handlingar annorlunda än mer vardagliga mindre uppenbart politiska handlingar, och vise 

versa (Gauntlett, 2011, sid 233). De är alla redan politiska eftersom de bidrar till en 

samhällsreproduktion, oavsett om de upprätthåller eller på olika sätt utmanar aktuella 

diskursiva praktiker.   
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ATT SKAPA & GÖRA POLITIK 

Som jag nämner i motivationsdiskussionen ser alla respondenterna sitt deltagande inom 

öppna samarbeten och allmänningsskapande som en medveten politisk handling. Men 

samtidigt deltar de inte bara för att de vill förändra samhället, utan också för att de vill göra 

saker som de själva mår bra av, saker som de upplever som meningsfulla samtidigt som de 

också vill vara en del i ett socialt kollektiv. Det är även ett förhållningssätt till samhället och 

sociala relationer som tydligt speglar respondenternas förståelse och syn på politik och 

förändring. Till att börja med delar alla respondenterna en syn på politik som omfattar 

betydligt mycket mer än exempelvis praktiker som är en del av representativ 

parlamentarism. De uttrycker sig tillexempel på följande vis: 

Väldigt mycket saker är politiska, och att presentera saker som apolitiska blir också 

politiskt i någon mån. (intervju 3) 

Eller: 

Allting är politik. Hur vi beter oss mot varandra är politik.(intervju 5) 

De här två citaten visar på en inkluderande förståelse för vad som kan sägas vara politiskt, 

även om det andra citatet mer specifikt sammankopplar sociala relationer med politik i 

bredare bemärkelse. Alla respondenter menar att det går att tolka alla handlingar och 

beteenden som politiska, men deras syn på hur social förändring kan uppnås skiljer sig 

däremot åt i viss mån. Den stora skiljelinjen är framförallt att vissa menar att det inte räcker 

med att leva på ett visst sätt, utan att det också är viktigt att organisera sig inom 

organisationer med tydliga politiska motiv för att uppnå social förändring. Detta skiljer sig en 

del från vissa andra respondenter som snarare delar ett perspektiv som har mer gemensamt 

med Gauntletts (2011) resonemang om att alla vardagskreativa aktiviteter redan är politiska 

eftersom de bidrar till en social reproduktion, även om de också innefattas av en vid 

bemärkelse av öppen organisering. Vilket perspektiv som respondenterna delar i den här 

frågan relaterar även mycket till hur de förstår både syftet och målet med öppna 

samarbeten och allmänningsskapanden. 

Det finns framförallt ett par återkommande teman inom intervjuerna angående 

respondenternas syn på politik, och då specifikt i relation till deras syn på öppna samarbeten 
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och allmänningsskapanden. Det är att deltagandet bygger på en tanke om att det både är 

mer demokratiskt och mer effektivt att hantera framför allt lokala - men även som 

exempelvis digitala allmänningar gör, mer globala problem eller behov - på egen hand 

istället för att på traditionellt sätt försöka påverka existerande politiska institutioner. Det 

andra återkommande temat är att ett politiskt motiverat engagemang inom öppna 

samarbeten och allmänningsskapanden bygger på en tanke om att försöka göra eller skapa 

fungerande och effektiva alternativ till en nyliberal social organisation, produktion och 

kontroll av egendom. Mina respondenter ser också sitt nuvarande deltagande i öppna 

samarbeten som en utveckling från hur andra liknande organisationer som i högre grad varit 

reaktiva, snarare än proaktiva har hanterat samma frågor. Ett sådant resonemang 

presenteras i följande resonemang: 

Jag var med och startade ett folkkök förresten.[...] När vi drog igång det handlade det inte 

om att vi ville laga mat med några kompisar, utan att vi ville få folk att äta mer veganmat 

liksom. Och vi tänkte att det kanske är bättre att bjuda folk på mat istället för att bränna  

Scanbilar... Att det kanske skapar fler veganer. (intervju 5) 

Öppna samarbeten och allmänningsskapanden kan förstås som ett mer meningsfullt 

alternativ till att enbart protestera, som att snarare bygger på att identifiera positiva 

motsatser och försöka tillämpa proaktiva metoder. Ett resonemang som även relaterar till 

hur uppenbar de disruptiva effekterna är. För som jag diskuterar ovan är öppna samarbeten 

och allmänningsskapanden alltid disruptiva i relation till nyliberala normer och ideal, men 

inte alltid tydligt kontrasterande med olika regleringar, eller individuella perspektiv. Därför 

kan mer produktiva metoder, som citatet ovan också antyder, uppfattas som mer 

inkluderande strategier för att sprida budskap eller mobilisera nya deltagare. Citatet visar 

också på hur ideologiska motiv - i det här fallet en vilja sprida veganska perspektiv och 

praktiker - kan motivera deltagande i öppna samarbeten och allmänningsskapanden. En 

annan respondent utvecklar sin syn på att arbeta för något, istället för att enbart protestera 

emot något annat enligt följande: 

Om det ska vara både och så måste det i alla fall finnas någon dynamik emellan det, i sitt 

’mot’ så måste man också skapa ett ’för’ liksom och det ’föret’ kommer att hamna i 

konflikter då man måste försvara det man är ’för’. Men det måste vara en process som 

hänger samman. Det upplever jag ofta att det inte blir när man har en vänstergrupp eller 

en politisk grupp som kallar till en demonstration. Då attendar folk på Facebook, går dit 
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och tittar på någon som står och pratar, och sen går alla hem igen. Utan att någonting 

egentligen har förändrats. Ingen har blivit påverkad. Men på kulturhuset, deltagandet där 

har jag verkligen blivit påverkad av. Jag har lärt känna en massa nya människor och jag 

har lärt mig att samarbeta med dem på ett väldigt komplext sätt liksom. Det har förändrat 

min syn på hur jag relaterar till andra människor, och hur jag måste bete mig i en social 

miljö för att den ska kunna vara jämlik och demokratisk liksom. Jag har fått en massa 

sådana erfarenheter som har förändrat mig, och jag tänker att den miljön har förändrat 

många andra också. Bara av att de befann sig i den, och det tycker jag på något sätt är det 

som man är ute efter, eller det är i alla fall det som jag är ute efter. (intervju 6) 

Resonemanget ovan är ett tydligt exempel på hur flera av respondenterna sammankopplar 

sitt politiska arbete inom öppna samarbeten och allmänningsskapanden med skapandet av 

sociala relationer, men också hur de uppfattar att deltagandet bidrar till deras personliga 

utveckling. Men citatet visar också på vad flera respondenter förstår som den stora 

skillnaden mellan öppna samarbeten och mer traditionella politiska aktiviteter. Utöver att 

det bidrar till att skapa sociala relationer och personlig utveckling menar respondenterna 

också att öppna samarbeten skapar en känsla av kollektiv prestation. Även om mer 

långsiktiga politiska mål inte uppnås direkt, menar flera respondenter att de kollektiva 

prestationerna kan förstås som betydelsefulla i sig, som vid genomförande bidrar och 

motiverar deltagare till vidare engagemang. Huruvida en aktivitet som inte skapar några 

utomorganisatoriska sociala effekter kan förstås som lyckade i politiskt avseende skiljer sig 

dock åt mellan respondenterna, vilket även det står i relation till individernas förståelse för 

allmänningsskapandets syfte och funktion. 

Allmänningsskapande som mål och/eller medel? 

Ett återkommande tema i flera av intervjuerna, ofta i relation till hur vissa respondenter 

jämförde sitt eget deltagande i öppna samarbeten med andras, var kopplingen mellan 

praktik och teori. Ett perspektiv som även nära relaterar till arbetsmotivationen så väl som 

till individernas syn på framtiden. Vissa förstår allmänningsskapande aktiviteter antingen 

som ett medel eller som ett mål i sig, emedan vissa förstår dem som både och. Perspektivet 

om att det skulle vara både och bygger på en tanke om att hela samhällen skulle kunna 

organiseras genom öppna samarbeten och allmänningsskapanden. Vilket medför att man 

kan förstå mindre allmänningar både som en politisk metod, samtidigt som man även förstår 

den specifika samarbetsformen som ett mål i sig. Eftersom den bidrar till att organisera 
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sociala relationer på ett visst sätt och ofta leder till konkreta lösningar på lokala problem. 

Den öppna produktionen kan därför förstås som en alternativ samhällsproduktion, och den 

allmänna kontrollen av resurser som ett alternativt fördelningssystem. Andra respondenter 

förstår snarare allmänningar som en metod för att belysa olika politiska problem, men som 

till sist kan hanteras med mer traditionella politiska verktyg. En av respondenterna resonerar 

enligt nedan kring synen på politik som något som inte enbart kan vara lustdrivet, som till 

och med riskerar att förlora sitt politiska värde om inte den ideologiska motivationen 

ständigt är närvarande: 

Ibland känner jag att det som är intressant är inte om du gör någonting bara för att du 

tycker det är kul, utan att då är det en dålig politisk handling. Utan om en person är bra 

politiskt eller inte det märker du på om personen kan göra saker som är tråkiga att göra 

också... typ hålla på med den byråkratiska processen. Det är inte så kul men det måste 

göras, och det är bra för kollektivet därför är det en bra politisk handling. Men sen så gör 

jag ju saker också politiskt när jag engagerar mig som jag tycker är kul, exempelvis när vi 

höll på med Dungen16. Det tyckte jag var fruktansvärt kul hela tiden, och det var ju 

självklart en motor då. Dels i själva akten när vi byggde parken men även efteråt när man 

såg slutprodukten, när man såg att gud vad glada människor blev av att vi gjorde det här 

tillsammans, och vad glad jag blev av att vara en del av den politiska processen. Men då är 

det ju litegrann som att det ideologiska går förlorat. Att det inte är närvarande, det är ju 

en ideologi där är också. Vi skapar ju en politisk praktik och en politisk organisationsform. 

En form av arbetsdelning som är ganska radikal i någon mening. Men då är det inte det 

som är det viktiga utan då är det istället det roliga engagemanget som prioriteras. Men då 

blir det kanske så att det inte går att göra en skillnad på vad som är den huvudsakliga 

motivationen. Om det är den individuella motivationen, eller den ideologiska 

motivationen. Eftersom de förstärker och införlivar varandra. (intervju 1) 

I relation till citatet ovan är det intressant att analysera vad respondenten menar är politiskt 

arbete, för att det som refereras till som ”att hålla på med den byråkratiska processen” 

kanske kan förstås som något annat än just öppna samarbeten och allmänningsskapanden, 

vilket gör att de positiva individuella och ideologiska motiven som så tydligt återspeglas i 

resonemanget kring deltagandet i skapandet av den allmänna parken är frånvarande. Den 

”byråkratiska processen” skulle i sammanhanget snarare kunna förstås som den påtvingade 

                                                      

16 En allmän park som (i likhet med exemplet om guerilla gardening i inledningen) skapades genom en 
mikroockupation av det offentliga rummet. 
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hanteringen av vad jag har refererat till som ’externa strukturella faktorer’ under avsnittet 

om kamp om resurser ovan. Emedan skapandet av den allmänna parken i sammanhanget är 

ett tydligt exempel på hur öppna samarbeten och allmänningsskapanden kan fungera. 

Slutligen är även alla respondenterna samtidigt överens om att - även om de ideologiska 

eller teoretiska förståelserna för huruvida öppna samarbeten och allmänningsskapanden är 

medel eller ett mål i sig - går det bra att samarbeta så länge praktikerna överensstämmer. 

Detta är även något som de framhåller som en av de starkaste fördelarna med att skapa och 

göra politik på det här sättet. Eftersom det inte påtvingar en individ ett visst teoretiskt 

förhållningssätt utan istället uppvärderar en teoretisk mångfald, eftersom individers 

erfarenheter, kunskaper och olika förståelser anses vara själva grunden i kunskapsdelningen 

enligt devisen att ’ingen kan allt, men alla kan något’. 
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SLUTSATSER 

För att inleda slutsatserna tänkte jag börja med att sammanfatta resultaten i relation till 

frågeställningarna jag specificerade i studiens inledning. Hur förstår och motiverar 

deltagarna sitt arbete i relation till ett individuellt, organisatoriskt och ett 

samhällsperspektiv? Vilka styrkor och möjligheter respektive problem och svårigheter ser 

deltagarna med öppna samarbeten? Och slutligen, hur resonerar deltagarna kring 

möjligheterna respektive motsättningarna för en mer allmänningsbaserad 

samhällsutveckling? 

Inledningsvis beskriver alla respondenterna en nära relation mellan de individuella och 

kollektiva motiven till sitt engagemang med mer ideologiska motiv till deltagande. Detta 

eftersom de förstår alla handlingar som politiskt laddade, och politiska aktiviteter som ett 

sätt att genom kollektivt arbete skapa det samhälle de vill leva i. Kombinationen av att de 

upplever en hög grad av individuell tillfredsställelse, samtidigt som stora delar av 

aktiviteterna även skapar sociala relationer med likasinnade personer, bidrar starkt till att 

motivera engagemanget. Vad som gör arbetet meningsfullt är att det antingen är lustfyllt 

och roligt i relation till en individuell eller kollektiv nivå, alternativt att aktiviteten förstås 

som viktig ur ett samhällsperspektiv. Merparten av respondenterna gör ingen tydlig skillnad 

mellan hur öppna samarbeten och allmänningsskapanden påverkar sociala relationer inom 

mer lokala och avgränsade sammanhang, och hur de i större skala skulle kunna påverka hela 

samhällen. 

De största motsättningarna som respondenterna har behövt arbeta med inom dessa 

verksamheter rör nästan uteslutande resursbrister av olika slag. Framförallt rörande 

deltagarnas begränsade tid till att delta, men även ekonomiska och materiella resursbrister, 

vilket i respondenternas fall i huvudsak är relaterat till möjligheten att skapa och 

upprätthålla fysiska utrymmen för fri kulturproduktion. Det är ett resultat som väl 

överensstämmer med den tidigare forskningen förutom att respondenterna inte upplevde 

att de kunskapsmässiga trösklarna var något större problem, utan de argumenterade istället 

för att individer som deltog utan uppenbara förkunskaper, genom decentraliserat kollektivt 

lärande, snarare bidrog till att stärka kollektivet och de sociala relationer som 

reproducerades där. Utöver den resursrelaterade problematiken återkom det även 
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diskussioner om vilken typ av interndemokratiska strukturer som bör tillämpas för att skapa 

ett så allmänt tillgängligt rum som möjligt. Alla respondenterna var överens om att det fanns 

ett värde i att eftersträva ett så demokratiskt klimat som möjligt, men åsikterna om hur 

detta skapades och upprätthölls gick isär. En diskussion nära återspeglar de olika 

meningsmotsättningar som återfinns inom den tidigare forskningen, där exempelvis 

Bauwens (2009) och Smith & Smythes (2009) vetenskapsfilosofiska perspektiv står i tydligast 

kontrast.  

Hur respondenterna såg på möjligheterna respektive motsättningarna för en mer 

allmänningsbaserad samhällsutveckling är intressant att notera. Framför allt eftersom 

forskningen inom ämnet i hög grad presenterar öppna samarbeten och 

allmänningsskapanden som en ständigt expanderande social rörelse som med ett stort 

kvalitets- och effektivitetspotential kan komma att nära på revolutionera samhället. Både 

genom att utmana samhällsproduktionen samt resursfördelningssystem, men även genom 

att skapa trygga och ömsesidiga sociala relationer. Några av de som tillskriver 

produktionsmodellen störst potential är exempelvis Schoonmaker (2012) och Millberry 

(2014), samtidigt som exempelvis Rifkin (2014) och Gauntlett (2011) menar att det redan 

sker en övergång mot ett samhälle som baseras mer på delande och görande, istället för 

ägande och konsumerande. Mina respondenter var däremot mer osäkra i frågan. Alla var 

övertygade om att en mer allmänningsbaserad samhällsutveckling var ett av de bästa 

möjliga alternativen. Men däremot var många av dem oroliga för att det snarare kommer 

ske en ökad privatisering, och nyliberalisering av samhället. Detta motiverade dem dock till 

att arbeta ännu hårdare för en allmänningsbaserad samhällsutveckling eftersom de - i någon 

mån, likt Bauwens (2009) - uppfattade det som en motsats till en sådan samhällsutveckling. 

Att vilja vara medskapare av sin egen kulturella kontext 

Genom analysen har jag också kunnat observera stora likheter mellan hur 

samhällsreproduktion förstås ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, och hur kulturell 

produktion sker inom öppna samarbeten och allmänningsskapanden. Då öppna samarbeten 

och allmänningsskapanden bygger på att individer blir både konsumenter och producenter 

av kulturella uttryck (Jenkins, 2008; Gauntlett, 2011), konsumerar och påverkas deltagarna 

av redan existerande produkter och idéer, som de i kombination med egna idéer eller 
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perspektiv, själva eller tillsammans med andra använder sig av för att skapa en ny produkt. 

En produkt som de sedan delar med sig av till andra att fritt använda. Något som 

överensstämmer med poststrukturella perspektiv på samhällsreproduktion, där teoretiker 

som exempelvis Judith Butler (1995) eller Foucault (1980) menar att vi konstitueras av 

diskurser utan att determineras av dem. Alltså att individer (subjekt) formas av kollektivt 

producerade diskurser, samtidigt som de i och med sitt görande även är med och 

reproducerar de diskurser de själva formas av. 

Det frivilliga deltagandet inom öppna samarbeten och allmänningsskapande gör det möjligt 

att kombinera ett poststrukturalistiskt samhällsperspektiv, med möjligheten att skapa och 

göra politik (enligt betydelsen att reproducera samhället), samtidigt som man rör sig bortom 

problem med generaliseringar och representation. Detta eftersom exempelvis representativ 

partipolitik i hög grad bygger på ett strukturalistiskt samhällsperspektiv, där makten förstås 

som repressiv och individer kan reduceras till att tillhöra en eller kombinationer av specifika 

kategorier, exempelvis kön eller klass. Vilket inte är möjligt om man likt Foucault (1980) eller 

Butler (1997) förstår sociala kategorier som något som ’görs’ snarare än ’är’, och individer 

som produkter av sina levda erfarenheter.  

Det här perspektivet medför att alla individer kommer att förstå och tolka sig själva och sin 

omvärld olika, eftersom två personer aldrig kan dela exakt samma upplevelser, och således 

aldrig dela exakt lika analyser förståelser för sin diskursiva kontext. Därför är det fria 

deltagandet i kombinationen med möjligheten att samarbeta så länge praktiker 

överensstämmer (även om analyser och förståelser skiljer sig åt) avgörande för möjligheten 

att reproducera samhället på ett så demokratiskt sätt som möjligt. Att individer är en 

produkt av sina levda erfarenheter anses till och med vara själva styrkan med den en 

allmänningsbaserad kulturproduktion, för det är just tanken om att alla individer har 

kunskaper som de kan bidra och dela med sig av som är grunden i resonemang om 

kunskapsdelning och decentraliserat lärande (Wenger, 1998), som sker mellan individer med 

gemensamma intressen istället för att ske genom traditionella utbildningsinstitutioner. 

Vid diskussioner om diskursiv reproduktion av samhällen är det också viktigt att, i relation till 

Gauntlett (2011) och Sennets (2008) resonemang, förstå att ett skapande av fysiska eller 

digitala produkter inbäddar diskursiva förståelser i materiella eller digitala ting. Samt att föra 
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ett kritiskt resonemang omkring vad privat kontroll av immateriell design kan få för 

konsekvenser. Om man utgår från ett resonemang likt Normans (2013), som beskriver design 

som kommunikation genom materiellt inbäddad kunskap, eller i likhet med Gauntlett (2011) 

och Sennet (2008), som en slags diskursiv interaktion kan privat kontroll av en immaterialrätt 

(möjligheten att äga och kontrollera en idé) liknas med att privatpersoner eller företag tillåts 

äga och kontrollera hur olika ord och begrepp får och inte får användas i vardagligt tal. Ett 

perspektiv som kan likställa statlig censur med korporativa inskränkningar av en möjlig 

demokratiserande utveckling. Det samma gäller även möjligheterna till en mer demokratisk 

reproduktion av allmänna ytor och det offentliga rummet generellt, enligt samma principer 

som ligger till grund för verksamheter likt Cyklopen eller Umeå Kulturhus. Subjektiva 

upplevelser av skapande och görande som diskursiv interaktion, samt vad en kontroll av 

dessa får för effekter på individer, är ett forskningsområde där jag tror det finns utrymme för 

vidare studier. 

En intressant aspekt av öppna samarbeten och allmänningsskapanden är att exempelvis 

öppen kunskapsproduktion (likt exempelvis Wikipedia, eller olika typer av öppen design och 

programvara) framställs som något positivt, samtidigt som många fördömer möjliggörandet 

av fri informationsdelning där även exempelvis upphovsrättsskyddat material kan inkluderas 

(Barron 2013). Trots att båda aktiviteterna ryms inom ramen för allmänningsskapande och 

öppna samarbeten. Det är dock ett beteende som går att förstå med hjälp av begreppet 

disruptivitet (Lindgren, 2013). En möjlig förklaring är att individer som tillsammans skapar, 

och delar med sig av den information de själva producerat, rör sig inom sociala normer kring 

om vad som är ”rätt och fel”, och då även juridiska regler som kan förstås av en produkt av 

dessa (Christie, 2005).  Vilket medför att de inte förstås som lika normbrytande, eller 

disruptiva, beteenden som delning av material som är upphovsrättsskyddat ofta gör. Trots 

båda praktikerna bygger på en tanke om att samhällen utvecklas både mer effektivt och mer 

demokratiskt om kunskap och information görs allmän, vilket är ett perspektiv som alltid 

kommer att vara disruptivt i relation till nyliberala normer. 

En annan intressant aspekt av de diskussioner om fördelar med öppna samarbeten och 

allmänningsskapanden som jag har analyserat här är att det dels går att argumentera för att 

en mer demokratisk samhällsproduktion är bättre ur ett etiskt eller demokratiskt perspektiv. 

Samtidigt som det också att argumentera för att en öppen produktion dessutom är mer 
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effektiv och resulterar i produkter av högre kvalitet. Dels för att arbetsmotivationen bygger 

på interna motiv vilket leder till ett mer aktivt och passionerat deltagande, och dels för att 

öppna produktioner drar nytta av alla deltagande individers olika kunskap och erfarenheter. 

Dels i utvecklingen av en produkt, men även i utvärderingen av desamma. Inom digital 

produktion är det just användandet av etiska eller effektivitetsrelaterade argument som 

skiljer det som kallas för Freeware (etiskt motiverad mjukvaruproduktion), ifrån det som 

kallas Open Source (effektivitets- och kvalitetsmotiverad mjukvaruproduktion) även om de i 

hög grad går att förstå som delar av samma rörelse (Smith och Smythe 2009). Men det är 

just möjligheten till att förstå öppen produktion som en mer effektiv produktionsmodell som 

gör att en av mina respondenter argumenterar för att denna tror att vi har nått en punkt i 

historien där denne menar att ett frigörande av kunskap och ett upphävande av 

immaterialrätter är ett logiskt utvecklingssteg. Eftersom ett ständigt minskande behov av 

arbetskraft, i kombination med teknik som möjliggör fri kunskapsdelning medför att ett 

fortsatt inhägnande av idéer leder till att ”kapitalismen hamnar i konflikt med vad som är 

utveckling”. 

Avslutningsvis vill jag även belysa några av de viktigaste slutsatserna i denna studie. 

Framförallt visar resultaten i den här studien att det vid diskussioner om inre arbetsmotiv är 

viktigt att belysa att vad som gör ett arbete upplevs som meningsfullt inte bara är aktiviteten 

är lustfylld, utan också att vissa aktiviteter måste utföras för att de förstås som viktiga, vilket 

gör dom meningsfulla och tillfredsställande att utföra. Ett sådant arbetsperspektiv medför 

även att definitionen av begreppet arbete innefattar nästan alla typer av aktiviteter som har 

inslag av görande eller skapande. Slutligen är det även viktigt att förstå att ett friare 

kulturskapande (där kultur är mer synonymt med ”samhälle”, än exempelvis ”konst”), inte 

bara resulterar i materiella eller immateriella produkter, utan även att de villkor som ligger 

till grund för produktionen i hög grad formar de sociala relationerna mellan de inblandade 

deltagarna. Vilket är ett resultat som stödjer, Berardi (2009) och Standings (2011) 

resonemang som jag presenterar i inledningen. Samtidigt som det också pekar mot att deras 

resonemang kring att en separation av försörjning från prestation kraftigt skulle motverka 

subjektiva upplevelser av ångest, panik, rädsla och depression förmodligen stämmer. 
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