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Abstract 
Virtual Communities is an increasingly common phenomenon on the Internet. 
Most of the Virtual Communities are operated and maintained on a non-profit 
basis with a direction towards entertainment. However, as more state 
administrated and commercial services become web-based, we believe that the 
number of Virtual Communities with a community-based or commercial direction 
will increase in a near future. 
 In this thesis, we describe our participation in, and studies of, a number of 
Virtual Communities with focus on the IRC-channel “3dfxsweden”. On the basis 
of our experiences, we describe the social elements that form the foundation on 
which the Virtual Community rely on. Based on this, we give suggestions on how 
to consider social factors in the operation of a Virtual Community.  
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Referat 
Virtuella communities är ett allt vanligare fenomen på Internet. De allra flesta 
drivs på ideell basis och har en inriktning mot nöje och fritid. I takt med att fler 
statliga och kommersiella tjänster läggs ut på webben tror vi att antalet Virtuella 
Communities med samhälls- och kommersiell inriktning kommer att öka i antal. 
 I denna avhandling beskriver vi hur vi deltagit i och studerat flera Virtuella 
Communities, med tyngdpunkt på IRC-kanalen 3dfxsweden. Utifrån våra 
erfarenheter beskriver vi sociala beståndsdelar som utgör den grund som det 
Virtuella Communityt vilar på. Baserat på detta ger vi förslag på hur man kan ta 
hänsyn till sociala faktorer i drivandet av ett Virtuellt Community. 
 
 
 

 3



  

Innehållsförteckning 
 

 
1  INLEDNING................................................................................................. 5 

1.1 METOD..................................................................................................... 6 
1.2 VAD ÄR ETT VC? ..................................................................................... 7 

2  IRC .............................................................................................................. 10 

3  #3DFXSWEDEN ......................................................................................... 13 
3.1 HISTORIK ............................................................................................... 13 
3.2 IDAG....................................................................................................... 13 
3.3 BOWBOT ................................................................................................ 14 

3.3.1 Teknisk beskrivning....................................................................... 15 
3.3.2 Vår modul...................................................................................... 16 

4  BESTÅNDSDELAR I VC:T ..................................................................... 18 
4.1 STYRELSESKICK OCH MAKTSTRUKTURER............................................... 18 

4.1.1 Formella styrelseskick................................................................... 18 
4.1.2 Hierarkier...................................................................................... 21 
4.1.3 Modereringsbehov......................................................................... 22 
4.1.4 Demokrati, diktatur eller anarki? ................................................. 23 

4.2 NETIQUETTE OCH JARGONG ................................................................... 24 
4.3 COMMUNITYTS UTVECKLING ................................................................. 25 

5  ATT DRIVA ETT VC................................................................................ 30 

6  SLUTDISKUSSION................................................................................... 34 

7  LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................. 36 

 

 4



  

1  Inledning 
I takt med att den digitala tekniken utvecklas skapas också förhoppningar om att 
tekniken ska kunna lösa många problem, både vardagliga, samhällsmässiga och 
kommersiella. Redan idag har många av våra aktiviteter förflyttats till ”nätet” – 
bankärenden, shopping och personliga kontakter sköts allt oftare via Internet. Det 
diskuteras även kring den nya teknikens betydelse för demokratiska processer och 
många offentliga myndigheter försöker hänga med i utvecklingen. Det pågår till 
exempel i en del kommuner försök att via ett virtuellt community få medborgarna 
att engagera sig mer i sin hemstad. Också från det kommersiella hållet finns ett 
intresse i virtuella communities. Företagare vill givetvis skapa ett förhållande mot 
sina kunder där dessa är trogna företagets produkter, och i ett community skapas 
ofta en stark gemenskap vilket är precis vad företaget vill att kunderna ska känna 
med andra som köper deras produkter. 
 Enbart ny teknik är dock inte tillräckligt för att göra ett virtuellt community 
framgångsrikt. Läggs all tillit hos tekniken är projektet dömt att misslyckas, hur 
ambitiöst det än är. Vi hävdar att eventuell framgång beror på en mängd olika, 
huvudsakligen sociala, faktorer. Vårt syfte med denna avhandling är att presentera 
dessa faktorer som vi identifierat utifrån våra erfarenheter som aktiva deltagare i 
virtuella communities samt från de studier vi gjort av dessa, och att beskriva hur 
man ska ta hänsyn till faktorerna när man driver ett virtuellt community. 

Mycket av den litteratur som skrivits om virtuella communities ägnar stor tid åt 
att definiera vad ett virtuellt community är, detta kommer även vi att gå in på, 
men endast genom en kortare inblick, då det inte är det viktigaste för vårt fokus. 
Vi anser att de exempel vi tar upp i den här rapporten ligger väl inom ramarna för 
den något diffusa definitionen av ”Virtual Community”, och vår utförliga 
beskrivning av IRC-kanalen ”3dfxsweden” ger läsaren en klarare bild av hur vi 
ser på denna definition. Många av de ämnen vi tar upp i denna avhandling har 
behandlats inom virtual community-litteraturen. Pargman (2000) beskriver bland 
annat formella maktstrukturer i SvenskMUD; Connery (1997) behandlar 
informella sociala hierarkier i virtuella communities där han drar paralleller ända 
tillbaka till 1700-talets coffee houses; Donath (1999) skriver om identitet och 
jargong på Usenet; bara för att nämna några ämnen. Listan kan göras lång och det 
är inte många delar av området som lämnats outforskade. Dock behandlas dessa 
ämnen oftast isolerade från varandra – någon forskare beskriver en intressant 
aspekt på virtuella communities och någon annan forskare beskriver något annat – 
det är spännande diskussioner som förs var för sig, men sällan sätts dessa aspekter 
i samband. Det som skiljer vårt arbete och den här avhandlingen från mängden är 
att vi försöker oss på en helhetssyn där vi omsätter våra efterforskningar i råd som 
folk kan ha praktisk nytta av i drivandet av ett virtuellt community. Vi samlar våra 
iakttagelser och erfarenheter i egenskap av medlemmar i olika virtuella 
communities, hittar samband och påvisar viktiga sociala faktorer. Av den litteratur 
vi läst inom området har vi sett att det är få av författarna som har lika lång 
erfarenhet av aktivt deltagande i virtuella communities som vi har. Ett undantag är 
Howard Rheingold, en pionjär inom området och som i sin klassiska bok ”The 
Virtual Community” utgår mycket från egna erfarenheter. I övrigt verkar de flesta 
andra forskare använda ett utifrångrepp i sin forskning. 
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Powazek gör i ”Design for Community” (2001) en ansats liknande vår, men 
när han går in på de sociala fenomen som uppstår i ett virtuellt community, gör 
han det sällan på djupet, dessutom utan referenser till egen eller andras forskning. 

Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt utgå från den sociala interaktion 
som sker mellan medlemmarna i ett virtuellt community och utifrån detta komma 
med förslag på hur denna aktivitet på bästa sätt skall stödjas av de driftansvariga. 
Detta gör vi inte i form av specifika implementationsmässiga krav, utan genom 
presentation av sociala aspekter som bör tas i beaktande i drivandet av ett virtuellt 
community. 
  
Avhandlingen är disponerad så att vi börjar med att förklara de metoder vi använt 
oss av i detta examensarbete, för att därefter gå in på hur vi ser på Virtuella 
Communities som företeelse. Detta gör vi genom att först diskutera innebörden av 
begreppet i avsnittet ”Vad är ett virtuellt community”?, och därefter beskriva det 
community vi först och främst studerat och deltagit i, nämligen IRC-kanalen 
3dfxsweden. 3dfxsweden-asvsnittet föranleds också av en utförlig beskrivning om 
IRC-nätverkets uppbyggnad och utformning. Detta är viktigt då denna utformning 
till viss del sätter ramar för hur aktiviteten i en IRC-kanal som 3dfxsweden går 
till. Efter att ha beskrivit 3dfxsweden – dess medlemmar, historia och hur kanalen 
fungerar idag – berättar vi om ett ideellt programmeringsprojekt som är knutet till 
3dfxsweden. Nästa steg är att analysera de beståndsdelar vi anser vara 
grundläggande för ett virtuellt communitys existens. Detta gör vi genom att ta upp 
exempel från olika virtuella communities i allmänhet och 3dfxsweden i synnerhet. 
Vi beskriver sedan hur man på bästa sätt kan ta hänsyn till dessa beståndsdelar i 
drivandet av ett virtuellt community. Vi avslutar hela avhandlingen med en 
diskussion om varför och hur virtuella communities kan fylla en kommersiell och 
samhällsnyttig funktion. 
 
Innan vi sätter igång vill också passa på att tacka samtliga deltagare i 3dfxsweden 
samt våra handledare Berthel Sutter och Björn Andersson. 
  
1.1 METOD 
Grunden för detta projekt ligger i vårt deltagande i IRC-kanalen 3dfxsweden. 
Detta är en kanal för teknikintresserade personer där bland annat hårdvara och 
dataspel diskuteras. Vi har utfört deltagande observation och fört en dialog med 
medlemmarna i 3dfxsweden. Vi har även utfört mer regelrätta intervjuer online 
med ett antal 3dfxsweden-medlemmar. All konversation som skett på IRC har 
dessutom automatiskt loggats, sparats på hårddisk och legat till grund för delar av 
vår analys. 

Den främsta anledningen till att vi valt att inrikta oss på just IRC är att vi båda 
har relativt stor erfarenhet av detta medium sedan tidigare. Björn har använt IRC 
dagligen i cirka sex år och har varit ansluten till 3dfxsweden nästan lika länge. 
Magnus har använt IRC i två år och anslöt sig till 3dfxsweden i och med 
projektets start. 
 Vi har förutom 3dfxsweden analyserat vår medverkan i ett antal andra virtuella 
communities. Sourze1 är ett svenskt skrivarcommunity där vi båda brukar läsa och 

                                                 
1 http://www.sourze.se 
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kommentera texter. Dock har vi inte själva publicerat texter på Sourze, främst för 
att det kostar pengar. Benno Topics, som låg på skivbolaget Bennos webbsajt2, 
var ett populärt messageboard för musikintresserade fram till dess det lades ned år 
2000. Björn var aktiv deltagare där från dess start under första halvan av nittiotalet 
fram till dess nedläggning. ”The Piehole” är ett annat messageboard vi kommer 
att beskriva i vår avhandling. Där diskuteras i första hand alternativ hip-hop med 
anknytning till skivbolaget Def Jux3. Björn har varit medlem där i cirka två års tid. 
TheForce.net4 är ett nyhetsbaserat webbcommunity som förutom dagliga Star 
Wars-relaterade nyheter innehåller bland annat en Star Wars-fanfilmsektion och 
en humorsektion. Magnus har besökt denna sajt sedan 1998. SvenskMUD5 är 
(som det hörs på namnet) en svensk Multi User Dungeon. Våra referenser till 
SvenskMUD är inte självupplevda, utan utgörs av litterära erfarenheter, främst 
från Pargman (2000). Slutligen har vi Slashdot6, ett webbaserat community med 
parollen ”News for nerds. Stuff that matters.” Detta virtuella community besöker 
vi båda någon gång per dag och vi har även dragit nytta av den beskrivning av 
Slashdot som återfinns i ”Design for Community” (Powazek, 2002).  
 I vår analys har vi använt oss av litteratur för att kunna identifiera 
beståndsdelar vi beskriver i avsnitt 4. Själva skrivandet av denna avhandling har i 
sig fungerat som en metod för analys av våra erfarenheter samt det material vi 
samlat in. 
 I så gott som alla virtuella communities talas ett språk som är starkt färgat av 
Internetkulturen, med många engelska (och svengelska) uttryck. Dessa uttryck 
använder vi även i vår rapport, dels om det inte finns någon svensk översättning, 
dels för att översättningar skulle sänka trovärdigheten i texten. Vi gör dock vårt 
bästa för att förklara de uttryck som kan tänkas obekanta för insatta läsare, och i 
vissa fall då det känts nödvändigt har vi även gjort egna översättningar. När det 
gäller användningen av begreppet ”Virtual Community”, eller ”virtuellt 
community”, talar i vi i praktiken om Online Communities, vilket kan vara värt att 
poängtera då det är teoretiskt möjligt för ett virtuellt community att existera 
offline. Vi har även tagit oss friheten att variera begreppet för att få ett bättre flyt i 
texten, bland annat använder vi förkortningen ”VC” och ibland kort och gott 
”community”. När vi gör detta syftar vi dock alltid på Virtual Community, och i 
förlängningen Online Community. Att vi inte försöker översätta ”community” till 
svenska beror på att vi i det svenska språket saknar en korrekt motsvarighet. 
 
1.2 VAD ÄR ETT VC? 
Vad skiljer egentligen ett virtuellt community från ett reellt community? När 
Barry Wellman i ”The Persistence and Transformation of Community” (2001) 
definierar community sammanfattar han en mängd forskares åsikter genom att 
sätta upp tre kriterier: 
 

1. Common locality, either in-person or online. 

                                                 
2 http://www.benno.se 
3 http://www.definitivejux.net 
4 http:/www.theforce.net 
5 http://esplanaden.lysator.liu.se/index.pl?iid=241268 
6 http://www.slashdot.org 
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2. Interpersonal relationships of sociability, support and information, either in-person or 
online. 

3. Common values, norms and interests, without necessarily interacting or being co-
located. (Wellman, 2001, sid. 7). 

 
Intressant nog talar Wellman om “either in-person or online”. Hans definition gör 
alltså ingen skillnad på ett virtuellt och ett reellt community. Men visst finns det 
skillnader som går att peka på (vilket även Wellman gör senare i sin rapport). Den 
kanske mest uppenbara skillnaden är avsaknaden av face-to-face-kommunikation 
i det virtuella. Vilka för- och nackdelar detta innebär kan diskuteras. Till exempel 
kan anonymiteten ge upphov till en mer vågad personlighet, vilket dock medför 
att man i ett VC inte kan vara säker på att en person beter sig på samma sätt som 
denne skulle göra face-to-face. En av de största fördelarna med VC:s är att de ger 
människor möjlighet att delta i intressegrupper som inte existerar i deras fysiska 
närhet. Avstånd blir inte ett hinder på samma sätt som i ”verkligheten” vilket 
möjliggör stor geografisk och etnisk mångfald inom communityt. Ett VC är också 
tillgängligt dygnet runt då det i etablerade VC:s ofta finns någon eller några 
medlemmar online oavsett tidpunkt, speciellt om VC:t är internationellt med 
medlemmar från olika tidszoner. 
 Howard Rheingold är en av pionjärerna inom forskningen på virtuella 
communities. Hans definition lyder enligt följande: 

 
”Virtual Communities are social aggregations that emerge from the net when enough 
people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to 
form webs of personal relationships in cyberspace.” (Rheingold, 1993, sid. 5). 

 
Det är en definition som säger mycket, men som också lämnar läsaren med frågor 
som ”vad är ’enough people’”, och ”vad är ’sufficient human feeling’”? Det är 
svårt att avgöra när social interaktion på nätet övergår till något som skulle kunna 
kallas för ett virtuellt community.  Ett VC uppstår inte per automatik bara för att 
interaktion pågår mellan en grupp människor. Det krävs att deltagarna utvecklar 
en djupare relation till varandra som gör att de känner gemenskap: 

 
”It [virtual communities] is the synergistic sum of all the semi-compulsive individuals 
who have come to think of themselves as something like citizens in some place we refer 
to with words like ‘cyberspace’ or ‘the Net’.” (Wilbur, 1997, sid. 13). 

 
 Den vanligaste anledningen att ett VC startas är att någon eller några har ett 
intresse de vill dela med andra. Detta intresse blir grundvalen som communityt 
vilar på och verkar som den sammanbindande länken mellan communityts 
medlemmar. En relevant fråga i sammanhanget är huruvida ett virtuellt 
community kan uppstå och existera utan en specifik inriktning. Ett gemensamt 
intresse hos communitymedlemmarna ökar otvivelaktligen förutsättningarna för 
att en gemenskap bland deltagarna ska uppstå, men det finns exempel på IRC-
kanaler där ingen egentlig inriktning finns, men där medlemmarna ändå utvecklat 
starka personliga relationer till varandra. Det är till exempel vanligt att det skapas 
IRC-kanaler med ortsnamn (Stockholm, Karlskrona, Haparanda, osv.). Det som 
då till en början binder samman medlemmarna är deras geografiska identitet, dock 
har dessa kanaler sällan någon specifik inriktning mot orten i fråga, utan de 
diskussioner som förs kan behandla precis vilka ämnen som helst.  
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De VC:s som existerar är baserade på olika sorters medium. Den tekniska 
utformningen av dessa definierar inte inriktningen på VC:t, men väl dess 
kommunikationsform. Vissa teknikformer stöder till exempel synkron 
kommunikation, medan andra stöder asynkron, eller båda delarna. Några olika 
exempel på medium som virtuella communities kan byggas på är messageboards7, 
MUD8, mailinglistor9, Usenet10 och IRC11. 
 

                                                 
7 För mer information om messageboards: http://www.webhosts4free.com/definitions/message-
board.php 
8 För mer information om MUD se: 
http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci212609,00.html 
9 För mer information om mailinglistor se: 
http://searchvb.techtarget.com/sDefinition/0,,sid8_gci212515,00.html 
10 För mer information om Usenet se: 
http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci213262,00.html 
11 För mer information om IRC se avsnitt ”IRC” 
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2  IRC 
Internet Relay Chat (IRC) föddes sommaren 1988, när Jarkko Oikarinen 
programmerade den första IRC-servern och tillhörande klient vid Oulus 
universitet i Finland (där han jobbade på institutionen för Information Processing 
Science). Oikarinen hade för avsikt att vidareutveckla den BBS12-mjukvara han 
administrerade på tolsun.oulu.fi, så att den skulle stödja Usenet-liknande 
diskussioner, diskussioner i realtid (chat) och liknande funktioner. Första delen 
han implementerade var chat-delen, vilken han gjorde med hjälp av lånad kod 
skriven av sina vänner Jyrki Kuoppala och Jukka Pihl. Denna del blev grunden till 
IRC och inom ungefär ett år spred sig IRC från finska servrar via det nordiska 
nätet för att till slut inkludera hela Internet. I juli 1990 bestod IRC av 38 servrar 
med ungefär tolv användare per server. Idag består IRC av flera stora nätverk som 
alla har en stor mängd användare. De största av dessa nätverk är Efnet, Undernet, 
Dalnet och IRCnet, vilka i sig har mellan 50 000 och 100 000 användare 
uppkopplade samtidigt. Alla dessa nätverk administreras ideellt av 
privatpersoner.13 

För att använda IRC kopplar varje användare upp sig mot en IRC-server via en 
klientapplikation som använder sig av tcp/ip-protokollet. (Det finns många olika 
klienter, den mest använda för Windows är mIRC och den vanligaste Unix/Linux-
klienten är BitchX. I nedanstående förklaring av IRC:s funktionalitet utgår vi från 
mIRC). När användaren kopplat upp sig kan han/hon sedan ansluta sig till en eller 
flera så kallade ”kanaler”, det vill säga chat-rum. Kanalerna bygger oftast på ett 
intresse och varierar stort i inriktning. Musik, teknik, politik, sex, eller 
kompiskanaler – alla intresseområden ryms. Kanalerna på IRC-nätverket är inte 
permanenta, de existerar bara så länge någon användare befinner sig i kanalen. 
Vem som helst kan starta en ny kanal och därför varierar de ständigt i antal. Alla 
kanaler har ett unikt namn som bestäms av kanalens skapare. Figur 1 visar en 
skärmdump över mIRC. I det övre högra hörnet syns kanalnamnet ”3dfxsweden” 
(fig. 1: 1). 

Väl ansluten till en kanal kan varje användare se en lista över de personer som 
för tillfället befinner sig i samma kanal. I fig. 1: 2 syns en lista över personerna 
anslutna till kanalen 3dfxsweden. Varje användare väljer ett eget nickname (alias) 
och precis som kanalnamnen måste detta nick vara unikt. 

Kommunikation med andra personer i en kanal sker genom att man skriver en 
mening i avsett inmatningsfält (fig. 1: 3) och därefter trycker ”Enter”. Meningen 
visas då i kanalens chat-fönster (fig. 1: 4), och samtliga kanalens användare kan se 
denna text. Det går även att skicka meddelanden till enskilda personer.  

 

                                                 
12 För en kort förklaring av BBS, se http://www.electricbbs.com/whatsbbs.html. 
13 För mer detaljerad information om IRC och dess historia, se http://www.irc.org/history.html  
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Fig. 1: Överblick av IRC-klient. 
 

 
 

Längst upp bredvid kanalnamnet syns kanalens ”topic” (fig. 1: 5). Denna 
utgörs av en kortare valfri text som varje kanalmedlem med operatörsstatus kan 
sätta. Operatörsrollen finns formellt sett för att upprätthålla de regler som existerar 
i kanalen. Operatörerna har större rättigheter än ”vanliga” personer, och kan till 
exempel sparka och bannlysa andra från kanalen. Oftast är det sådana personer 
som vistats i en och samma kanal under en längre tid som erhåller operatörsstatus 
(av andra operatörer). När någon startar en ny kanal blir han/hon automatiskt 
operatör. I fig. 1: 2 syns operatörerna överst i medlemslistan där deras namn 
föregås av ett ”@”. 

När en ny kanal på IRC startas görs det med ett specifikt syfte. Det kan till 
exempel vara att skapa ett forum för entusiaster av en viss musikgenre eller 
utövare av ett visst programmeringsspråk. Detta ämne blir den gemensamma 
nämnaren för de som ansluter sig till kanalen. Efter en tid, då gemenskapskänslan 
vuxit sig starkare, brukar samtalsämnena breddas och beröra mer vardagliga, 
kompisrelaterade ämnen. Kanske är det vid den här tidpunkten Rheingold skulle 
ha påstått att IRC-kanalen har tillräcklig ”human feeling” för att kunna benämnas 
community.  

I och med att IRC är realtidbaserat krävs det att man tillbringar mycket tid i 
sina kanaler för att hänga med i de aktuella samtalsämnena. I ett asynkront 
virtuellt community, som till exempel ett messageboard, riskerar inte 
communitydeltagarna att missa något i en pågående diskussion i och med att de 
inlägg som görs kan läsas när som helst. Att IRC:s form bygger på att användarna 
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lägger ner en relativt stor tid på sitt aktiva deltagande, bidrar till att det byggs upp 
en stark community-känsla. I förlängningen leder detta ibland till relationer som 
sträcker sig utanför det virtuella, det vill säga att personer från IRC träffas och blir 
bekanta i det ”verkliga” livet. IRC fungerar som ett stort kontaktnät och det är till 
exempel inte ovanligt att personer har blivit erbjudna jobb via en IRC-kontakt, 
vilket vi själva har erfarenhet av. 

Den enskilde IRC-användaren kan förändra funktionaliteten i sin IRC-klient 
genom att programmera egna funktioner i ett lågnivå-scriptspråk. En vanlig 
anledning till att script görs är för att öka skyddet mot ”abuse”14, vilket förenklat 
innebär attacker från andra IRC-användare. Många scriptprogrammerare delar 
med sig av de script de kodat genom att lägga ut dem på Internet, så de kan brukas 
även av personer som inte är programmeringskunniga, eller modifieras/utökas av 
andra scriptprogrammerare. Till skillnad från exempelvis webbchattar går det 
därmed att förändra sin personliga chat-miljö. 

På IRC går det att köra något som kallas för ”bottar”. En bot är en form av 
artificiell användare som kan programmeras i ett antal olika 
programmeringsspråk. Botten ansluts till en IRC-server och ett antal kanaler på 
samma sätt som en vanlig användare, vilket betyder att botten i 
användargränssnittet inte kan skiljas från en person. Botten innehåller någon form 
av funktionalitet som kan brukas av användarna i kanalen genom att de skickar 
textkommandon till den. En vanlig funktion är att den automatiskt ger 
operatörsstatus till en användare när denne ansluter till kanalen förutsatt att botten 
kan identifiera och verifiera personen i fråga. Bottarna administreras vanligtvis av 
någon operatör i kanalen. 
 

                                                 
14 För en utförlig beskrivning av abuse på nätet, se http://www.cybernothing.org/faqs/net-abuse-
faq.html. 
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3  #3dfxsweden 
 
3.1 HISTORIK 
3dfxsweden bildades av en person med IRC-namnet Doopy under slutet av 1996. 
Anledningen var ett intresse för dataspel och de nya grafikkorten som 
möjliggjorde 3D-accellererad grafik i spelen. Han ville skapa ett svenskt forum 
där diskussioner kunde föras och erfarenheter utbytas om hård- och mjukvara. 
Doopy tog namnet till kanalen från 3DFX, ett av de första företagen som 
tillverkade 3D-grafikaccelleratorer. De var under andra halvan av 90-talet den 
mest framgångsrika grafikkortstillverkaren. 
 Rekryteringen av nya medlemmar gick till så att Doopy gjorde reklam för 
kanalen i andra IRC-kanaler. Till exempel bjöd han in alla svenskar som fanns i 
kanalen 3dfx, en internationell kanal med samma inriktning som Doopy ville ge 
3dfxsweden. De personer som anslöt sig kontaktade i sin tur andra Internet-
bekanta. 
 Som vi skrev tidigare existerar en IRC-kanal endast då det finns någon person i 
kanalen. Denna person behöver dessutom vara operatör så att han/hon kan dela ut 
operatörststatus till andra personer när de ansluter sig. 1997 var det fortfarande 
ovanligt med bredband och de flesta var uppkopplade med modem.  På grund av 
detta tilldelades alla med fast uppkoppling operatörsstatus under den första tiden 
av 3dfxswedens existens, eftersom de kunde vara anslutna till kanalen dygnet 
runt. Under åren som gått har det tillkommit och fallit bort en del operatörer, men 
de allra flesta operatörerna idag är samma personer som blev operatörer under 
3dfxswedens första år. 
 Samtalsämnena utvecklades snart till att innefatta det mesta i teknikväg - från 
spel, programmering och hårdvara till annan teknisk utrustning som hi-fi och 
hemmabio. Efter hand som medlemmarna lärde känna varandra bättre började 
även ämnen som låg utanför teknikens område diskuteras, exempelvis politik och 
kultur. Antalet personer som dagligen besökte kanalen steg under de två första 
åren till cirka 30 personer. 
 
3.2 IDAG 
Idag finns c irka 50 personer i kanalen. Ungefär hälften av dessa personer är 
mycket aktiva varje dag. Samtliga deltagare är män och de flesta är dryga 20 år, 
dock finns det personer som fortfarande går i gymnasiet, och även en del äldre, 
bland annat en 40-årig tvåbarnspappa som varit med sedan start. De allra flesta av 
medlemmarna har numera fast uppkoppling, vilket innebär att många är anslutna 
till kanalen dygnet runt, även de som till stor del är inaktiva. Aktivitet i kanalen 
pågår dygnet runt, och är som störst på kvällar och minst under de tidiga 
morgontimmarna. 
 De flesta samtalsämnena grundar sig fortfarande på något teknikrelaterat, och 
dataspel är ett kärnämne. När ett nytt efterlängtat spel släpps ger det upphov till 
många diskussioner där spelet analyseras i minsta detalj. De flesta av dagens spel 
har ett multiplayeralternativ, där flera personer spelar med/mot varandra över 
Internet, och det är vanligt att personer i 3dfxsweden spelar tillsammans. 
Information om uppkommande multiplayer-sessioner finns ofta i kanaltopicen, 
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där man kan se vilket spel som ska spelas vid vilken tidpunkt och på vilken server. 
Liksom spel är datorhårdvara fortfarande ett bärande ämne i 3dfxsweden. Om 
någon ska köpa exempelvis en ny processor, rådfrågar han kanalen först. Det finns 
nästan alltid någon som har erfarenhet av någon liknande produkt och kan ge goda 
råd. De tekniska diskussionerna har i och med deltagarnas ökande kunskaper 
blivit betydligt mer avancerade sedan kanalen startades. Då var de flesta frågor 
nöjesrelaterade och kunde till exempel gälla hur man får tag i en specifik patch 
(uppgradering) för ett spel. Idag är det vanligare att man ber om hjälp att 
konfigurera webbservern på jobbet.  
 Trots att grunden för majoriteten av diskussionerna i 3dfxsweden är densamma 
som när kanalen startades för fem år sedan, har det ändå skett tydliga 
förändringar. Allt eftersom deltagarna lärt känna varandra bättre har samtalen 
blivit personligare och kanalen har börjat likna vad en av deltagarna beskriver 
som ”ett fikarum”. Vad han menar med detta är att många diskussioner kretsar 
kring vardagen och sådant som händer i deltagarnas liv. Det kan till exempel röra 
sig om en fest eller en händelse på jobbet – i princip allt som ett gäng kompisar 
skulle kunna snacka om när de träffar varandra ”på riktigt”. Det är sällan det 
tillkommer nya medlemmar i 3dfxsweden, men antalet gamla medlemmar som 
bortfaller är ännu färre. Anledningen till att medlemsantalet inte ökar i någon 
högre grad beror främst på att de personer som finns i 3dfxsweden genom åren 
bjudit in de Internet-bekanta som skulle kunna ha ett intresse av att vara i kanalen. 
Detta påverkar diskussionerna så till vida att det sällan framkommer nya vinklar i 
ett diskussionsämne. Medlemmarna vet vilka ståndpunkter de andra har i 
specifika frågor och därför blir inte diskussionerna lika livliga som de var innan 
”fikarumskänslan” började infinna sig. Dock anser ingen av de medlemmar vi 
talat med att detta är till någon större nackdel. Vill man till exempel föra en 
djupare politisk diskussion så finns det andra forum ämnade för detta. Deltagarna 
ser istället 3dfxsweden mest som ”en fast punkt i ’nät-livet’”.  

Precis som i många andra nischade communities har medlemmarna i 
3dfxsweden en delvis elitistisk syn på ämnena som diskuteras. Ytlig och förenk-
lande IT- och teknikjournalistik ses inte på med blida ögon eftersom kunskapen 
inom dessa ämnen är stor i communityt i och med att många av medlemmarna går 
datavetenskapliga utbildningar eller jobbar inom IT-branschen. Om däremot ett 
för communityt mindre centralt ämne diskuteras, accepteras en ytligare nivå på 
diskussionen, då kunskapen om ämnet inom communityt är mindre. Dock gillas 
generellt sett inte diskussioner som communityt anser ytliga, till exempel dokuså-
por eller andra favoritämnen inom kvällstidningsjournalistiken. 

Humor är en mycket viktig ingrediens i 3dfxsweden och det har växt fram en 
humorform med vissa tydliga särdrag. En person beskriver den som ”lätt elitistisk, 
nischad, likriktad (med en del undantag), sarkastisk/ironisk och i vissa fall en 
aning bitter/blasé”. En annan person säger: ”Elitistisk, grabbig, sarkastisk.”. 
Humorn har dessutom många interna anspelningar vilket gör den svårförståelig 
för en utomstående. 
 
3.3 BOWBOT 
Som vi tidigare skrivit, finns det något på IRC som kallas för bottar, sådana finns 
även i 3dfxsweden. Hösten 2001 startades ett projekt som går ut på att i Java 
programmera en bot med funktionalitet utöver det vanliga. Botten, som går under 
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namnet ”Bowbot”, är relativt avancerad och ska ge medlemmarna i 3dfxsweden 
tillgång till tjänster som annars brukar ges via vanliga applikationer. Personen 
som tog initiativet till projektet går under namnet Bowman. Han har funnits i 
3dfxsweden nästan från kanalens start och är en av de mest teknikkunniga 
deltagarna. Han har också stora programmeringskunskaper och arbetar som 
programmerare på ett telecomföretag. Anledningen till att han startade projektet är 
enligt honom själv att ”andra skulle kunna skriva IRC-grejer enkelt”. Dessutom 
hade han den kodmässiga grunden sedan tidigare då han programmerat IRC-
klienter och gjort liknande modulära saker i jobbet. Projektet är öppet för alla 
medlemmar i 3dfxsweden, vare sig det gäller att komma med förslag på tjänster 
eller att programmera. För att få tillgång till källkoden kontaktar man Bowman 
som är huvudansvarig för projektet. All källkod lagras på en server som använder 
sig av Concurrent Version System (CVS). Detta system är ett verktyg vars uppgift 
är att hantera olika uppdateringar av källkoden som gjorts lokalt. CVS lägger ihop 
de olika utvecklarnas kod, och kontrollerar samtidigt att en persons förändringar 
inte står i konflikt med någon annan persons kod.  

I dagsläget programmerar fem personer aktivt på Bowbot och flera tjänster har 
implementerats. Det finns bland annat en avancerad TV-tablå, där man till 
exempel via textkommandon kan ”markera” TV-program så att Bowbot skickar 
en notifikation när programmen i fråga börjar. En annan tjänst är en SMS-
funktion där man skriver meddelandena via sin IRC-klient. 
 
3.3.1 Teknisk beskrivning 
Botten är uppbyggd så att det enkelt går att lägga till nya så kallade moduler. En 
modul har hand om en viss tjänst och alla dess funktioner, till exempel finns det 
en TV-modul och en SMS-modul. Själva grundstommen i Bowbot är den del som 
sköter informationsflödet mellan IRC-användarna och modulerna. När en 
användare vill använda sig av en viss funktion går det till så att han/hon anger den 
aktuella modulens fördefinierade akronym samt ett visst funktionskommando. 
Vill man till exempel lista alla TV-program som visas för tillfället, skickar man 
följande meddelande till botten: ”!tv now”, där ”tv” är modulakronymen och 
”now”” funktionskommandot. Bowbot tar emot kommandot, identifierar det och 
skickar det vidare till korrekt modul och funktion. Nedan följer en mer detaljerad, 
teknisk beskrivning av bottens arkitektur där vi också använder ett mer tekniskt 
språk. De läsare som inte är intresserade av tekniska beskrivningar 
rekommenderar vi att gå vidare till nästa rubrik. 
 När Bowbot startas upp laddar den en konfigurationsfil (botconfig.xml) i form 
av ett xml-ark. Konfigurationsfilen innehåller adressen till IRC-servern Bowbot 
skall koppla upp sig mot, det nickname den skall få och eventuella databaser den 
skall skapa uppkopplingar till. Därefter laddas alla tillgängliga moduler, vilka i sin 
tur laddar property sheets (konfigurationsfiler för de aktuella modulerna). Botten 
läser sedan in en security-fil med alla användares host masks och eventuella 
användarnamn/lösenord. Vidare laddas databasdrivrutiner och uppkopplingar 
skapas mot de databaser som specificerats i botconfig.xml. Slutligen kopplar 
botten upp sig mot IRC-servern och ansluter sig till specificerade kanaler.  

För att i detalj förklara vad som händer när ett modulkommando skickas till 
botten kan vi använda oss av tidigare exempel med tv-tablån. Användaren måste 
till att börja med logga in genom att skicka ett private message till botten och där 
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ange användarnamn och lösenord. Dessutom verifieras även personens host mask 
av botten. När användaren sedan skickar kommandot ”!tv now” skickas även 
annan data med, bland annat personens nick och om det är ett publikt eller privat 
kommando, det vill säga om kommandot skickats privat eller i en kanal. All denna 
information skickas via IRC-servern till Bowbot som en enda lång sträng. Bottens 
första uppgift blir att dela upp denna sträng i separata variabler som lagras i ett 
gemensamt ”bot-command”-objekt. Via modulakronyms- och funktionskomman-
dovariablerna i bot-command-objektet letas sedan rätt modul och metod upp. När 
denna metod anropas skickas bot-command-objektet med. Härifrån är det 
modulens implementation som avgör hur kommandot ska exekveras. I fallet med 
att lista aktuella TV-program anropas en databas där efterfrågad information 
hämtas. TV-modulen skickar via bot-command-objektet den aktuella 
informationen till Bowbot som vidarebefordrar denna till den användaren/kanalen 
som skickade kommandot. 

Som vi tidigare nämnt är det enkelt att lägga till moduler som Bowbot kan 
använda sig av. Detta är möjligt tack vare den dynamiska implementationen av 
botten. För det första definieras modulernas existens i ett XML-dokument, vars 
innehåll enkelt kan modifieras via exempelvis en texteditor eller ett 
webbgränssnitt. Modulobjekten skapas sedan utifrån den information som läses in 
från detta XML-ark, utan att man behöver definiera objekttypen i källkoden. För 
det andra finns det en klass i Bowbot som fungerar som interface mot samtliga 
moduler, i vilken det finns abstrakta metoder som modulerna använder sig av för 
att kommunicera med botten. Dessa två designlösningar gör att bottens källkod 
inte behöver förändras eller kompileras om då nya moduler läggs till. 
 
3.3.2 Vår modul 
Ett vanligt fenomen på IRC är att användare skriver in www-länkar i kanalerna. 
Detta leder ofta till att webbsidan i fråga ses av många deltagare i kanalen, som i 
sin tur sprider den vidare till andra kanaler. En intressant och/eller rolig länk kan 
sprida sig som en löpeld över IRC. Detta gäller även icke webbrelaterade nyheter 
och skvaller. På så sätt är IRC en extremt snabb nyhetsförmedlare. Ett exempel 
var timmarna efter WTC-katastrofen, då stora mängder massmedial information 
uppdaterades varje minut. I och med att informationen spreds från en mängd olika 
källor, kunde den enskilde IRC-användaren tillgodogöra sig mer och snabbare 
information än om personen använt sig av enbart TV och webb som 
nyhetsmedium. Vid detta tillfälle var också många av de stora nyhetssajterna så 
belastade att det helt enkelt inte gick att komma in på dem. Som ett komplement 
satte människor upp tillfälliga webbsajter med senaste nyheterna om katastrofen. 
Dessa sajter spreds sedan via IRC. 
 I 3dfxsweden klistras det in åtskilliga länkar varje dag. Det är mycket 
humorrelaterade länkar som spridits från andra IRC-kanaler, men även en hel del 
länkar som faller inom ramarna för 3dfxswedens huvudsakliga inriktning, till 
exempel recensioner av nya spel eller hårdvara. Ofta efterfrågas en länk till någon 
webbsida, och det är inte alltid som någon i kanalen har den länken sparad eller 
kan den i huvudet. På grund av detta talades det i kanalen om att göra någon slags 
sökbar databas där frekvent efterfrågade länkar kunde sparas. Med bakgrund av 
detta började vi fundera på hur länkproblemet skulle kunna lösas via Bowbot-
projektet. Efter diskussioner med de personer som aktivt arbetade med Bowbot 
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beslutade vi oss för att designa och implementera en URL-modul. Grunden för 
denna modul skulle ligga i att fånga alla URL:er som klistras in i 3dfxsweden och 
lagra dem i en databas. Vi ville också att man inloggad som administratör skulle 
kunna ta bort inaktuella länkar och sätta användbara länkar som permanenta. 
Ytterligare funktionalitet innefattade sökning efter länkar baserat på URL eller 
beskrivning av webbsida, listning av de i kanalen senast inklistrade länkarna samt 
en funktion som kontrollerar om en inklistrad länk redan finns sparad i databasen. 
Idén till utformningen av den sistnämnda funktionen har bakgrund i den jargong 
och interna humor som råder i 3dfxsweden. När någon klistrar in en länk som 
nyligen klistrats in av någon annan i kanalen, får den förstnämnde ofta utstå 
kommentarer som ”gaaaammal” eller ”du är hopplöst efter”. Detta kan för en 
utomstående framstå näst intill mobbing, men dessa kommentarer har en 
skämtsam ton och alla som är införstådda i kanalens jargong vet att det är en 
humoristisk pik. Vi byggde vidare på den här interna humorn genom att 
implementera en feature som aktiveras när någon klistrar in en gammal länk. När 
detta sker skriver Bowbot följande i kanalen: ”[Nickname] klistrade in en gammal 
länk, som redan har klistrats in av [nickname] den [datum]. Mobba honom!”. 
 
I dagsläget är vår modul klar för användning, dock pågår arbetet med Bowbot för 
fullt och därför körs botten endast sporadiskt i kanalen i rent testsyfte. Således kan 
vi ännu inte utvärdera vad användningen av vår modul leder till i praktiken. 

Då vi gick in i projektet hade vi föreställningen att den mjukvaruutveckling 
som pågick innebar en stor frihet i val av implementationslösningar, till stor del på 
grund av att koden vid denna tidpunkt inte var dokumenterad, vilket ingav oss 
känslan av att den allmänna inställningen till projektet inte var så strikt formell. 
Denna föreställning hade vi fortfarande när vi påbörjade implementationen av vår 
URL-modul, men ganska snart visade den sig vara felaktig. Efterhand vi skrev 
koden visade vi den för Bowman, och han hade vissa bestämda, strukturmässiga 
krav på koden som vi inte hade förväntat oss. Detta innebar att vi ofta fick göra 
om implementationslösningar för att de skulle passa de standarder som projektet 
bygger på. Ett exempel på något vi fick omarbeta är de SQL-frågor vi skrev i 
URL-modulens källkod. Projektet använder en standard där alla SQL-frågor läggs 
i separata textfiler som laddas när modulerna startar. Detta för att man vid 
ändringar i databasen ska kunna uppdatera SQL:en utan att behöva kompilera om 
källkoden. I detta fall hade en enkel dokumentation förmodligen lett till att vi gjort 
rätt från början. 
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4  Beståndsdelar i VC:t 
I detta avsnitt behandlar vi olika beståndsdelar i VC:s. Våra resonemang bygger i 
stor utsträckning på de erfarenheter vi har från 3dfxsweden, men vi kommer även 
att ta upp exempel från andra VC:s. 
 
4.1 STYRELSESKICK OCH MAKTSTRUKTURER 
Internet är av många ansett som det ultimata verktyget för människor att under 
lika villkor framföra sina åsikter (Foster, 1997). I förlängningen leder det ofta till 
en föreställning om medlemmarna i ett virtuellt community som jämställda och 
med samma förutsättningar att göra sin röst hörd. I alla VC:s vi har erfarenhet av 
råder det dock både ett formellt styrelseskick, som formas av det medium 
communityt baseras på, och en informell maktstruktur baserad på en hierarkisk 
ordning. 
 
4.1.1 Formella styrelseskick 
Det formella styrelseskicket finns till för att förhindra olika sorters abuse och är 
beroende av den tekniska struktur som det virtuella communityt bygger på. På 
IRC är det operatörfunktionen som används för att skydda kanalen mot detta. En 
av de vanligaste formerna av abuse är spam, som på IRC innebär det att någon 
person skickar orelevant information till en annan person eller en kanal. 
Informationen kan till exempel bestå i reklam för en webbsajt eller en produkt av 
något slag. Flaming är ett annat vanligt förekommande fenomen, och innebär att 
någon verbalt angriper en person med förolämpningar och andra former av 
aggressiva påhopp. Då detta sker kan operatörerna i en kanal både kicka och 
banna den skyldige. Ofta distribueras automatiska abuseskydd ut på bottarna. I 
3dfxsweden har en av bottarna ett script som automatiskt kickar en person som 
använder sig av flooding, det vill säga att personen i fråga skickar för mycket 
information under ett kort tidsintervall. Om det inte fanns något skydd mot 
floodingen skulle den dels kunna förhindra andra deltagare i kanalen att föra en 
normal konversation, dels kan stor mängd flooding överbelasta IRC-servern. 
Operatörens makt används även i sammanhang som inte är kopplade till någon 
form av abuseskydd. I 3dfxsweden används till exempel kick-funktionen på 
personer som ställer ”dumma” frågor. Det kan vara en temporär besökare som 
uppfattas som allmänt irriterande eller en erfaren kanalmedlem som ”borde veta 
bättre”. Ibland händer det att en operatör kickar någon utan större anledning än att 
manifestera sin maktposition. Detta låter kanske allvarligt, men oftast görs detta 
med glimten i ögat och personen som blev kickad kan genast ansluta sig till 
kanalen igen om han inte blivit bannlyst (vilken sällan sker i fall som detta). Ett 
typiskt sådant exempel som kan leda till en kick är om en operatör har ”förlorat” 
en diskussion och blir tråkad av sin meningsmotståndare. 

Ett VC vars styrelseskick har fler nivåer än 3dfxsweden/IRC är SvenskMUD, 
ett textbaserat äventyrsspel online. En MUD-spelare kopplar up sig mot 
SvenskMUDs server och kan där ”spela” äventyren och även umgås med andra 
spelare via chat. Grunden för maktstrukturen i SvenskMUD ligger som sagt i att 
styrelseskicket är uppdelat i flera olika nivåer och det finns för närvarande 
(05/2002) fem sådana. I högsta nivån finns ”Gud”, vilket är den person som från 
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början skapade SvenskMUD. Som det går att förstå av namnet, kan personen som 
innehar denna befattning i teorin styra enväldigt. Under Gud finns 
”Ärkemagiker”, vilka har varsitt specifikt ansvarsområde inom SvenskMUD. 
”Seniormagiker” är ansvariga för den kod som skrivs med syfte att utöka 
innehållet i SvenskMUD. De kan ses som en sorts projektledare i detta samanhang 
(även nivåerna över Seniormagiker har tillgång till dessa rättigheter/ansvar). Den 
lägsta nivån i styrelsestegen är ”Magiker”. De har rätt att delta i 
programmeringsprojekt ledda av en Seniormagiker. Längst ner finns ”Spelare” 
som endast har rätt att spela själva spelet. Det finns dock möjligheter för Spelare 
att klättra i maktstrukturen. Klarar en Spelare alla äventyr i SvenskMUD blir 
denne automatiskt Magiker. Vill denna person sedan bli Seniormagiker måste en 
formell ansökan göras. De första åren i SvenskMUDs historia var denna 
maktstruktur mindre komplicerad. Det fanns då endast tre olika nivåer, nämligen 
Gud, Magiker och Spelare. De personer som på den tiden var Magiker hade större 
maktbefogenheter vilka bland annat inkluderade de rättigheter som idag är 
reserverade för Senior- och Ärkemagiker. Utvecklingen av maktstrukturen skedde 
vid en tidpunkt då antalet Spelare i SvenskMUD ökade kraftigt och som en följd 
av detta blev det betydligt fler Spelare som kvalificerade sig till Magiker. Vissa av 
dessa nyblivna Magiker använde sin makt på ett olämpligt sätt, främst genom att 
skriva kod som totalt förändrade spelbalansen. 

De roller som finns i SvenskMUD är inte exakt likadana på andra MUD-
servrar, eftersom implementationen av en enskild MUD kan, genom 
programmering, anpassas efter specifika behov. På det planet skiljer sig MUD 
från IRC där implementationen av en enskild IRC-server följer en standard som 
gäller alla IRC-servrar. Detta betyder således att en IRC-användare inte behöver 
en speciell klient för ett specifikt IRC-nätverk. 

Ett annat medium som i regel har en centraliserad maktfördelning är 
webbaserade messageboards. Oftast brukar en eller några få fasta moderatorer 
administrera ett board eller varsitt forum (om messageboardet är uppdelat i flera). 
Dessa moderatorer har makt att censurera eller ta bort inlägg som på något sätt 
bryter den policy som messageboardet har. Denna policy är ofta officiell och 
brukar finnas publicerad på den aktuella webbsajten. Även om inte alla 
messageboards har en officiell policy så finns det alltid en inofficiell sådan som 
ofta följer vanliga netiquetteregler15. Moderatorerna griper oftast in när det gäller 
uppenbara brott mot policyn eller när många medlemmar uttrycker missnöje över 
en annan persons uppförande. Om en moderator skulle ingripa för tidigt eller för 
ofta är det lätt hänt att medlemmarna vänder sig mot honom/henne. Av egen 
erfarenhet vet vi dock att det är rätt ovanligt att en messageboard-moderator 
missbrukar sin maktposition. Ofta väntar moderatorerna med att ingripa tills 
denne ser att medlemmarna inte själva kan lösa konfliktsituationen. 
 Det finns dock exempel på messageboard som av olika skäl saknar 
moderatorer. Det kan handla om att den som startar messageboardet är emot all 
form av censur eller att han/hon inte har tid att läsa genom alla inlägg när antalet 
medlemmar och inlägg ökar. Det kan också vara så att moderatorn helt enkelt 
tappar intresset men ändå håller messageboardet öppet om intresset bland de 
andra medlemmarna kvarstår. Om moderator saknas kan det i värsta fall leda till 

                                                 
15 Se avsnittet ”Netiquette och hierarkier” för förklaring av begreppet ”netiquette”. 
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att hela grundinriktningen på boardet urholkas. Ett exempel på detta är Benno 
Topics, ett messageboard som fanns på skiv/postorderbolaget Bennos webbsajt. 
”Topics” startades under första halvan av 90-talet av några Benno-anställda. Det 
blev ett forum där alternativmusik-intresserade människor kunde diskutera nya 
skivor, artister, konserter och dylikt. ”Topics” blev snabbt populärt och många 
musikintresserade svenskar anslöt sig till forumet. Efter några år hade antalet 
medlemmar stabiliserats och det fanns en kärna medlemmar som var mycket 
aktiva och kände varandras åsikter väl. Så plötsligt under våren 2000 började av 
okänd anledning antalet besökare på Benno Topics att expandera kraftigt igen. 
Möjligen berodde detta på att Topics vid ett tillfälle fick uppmärksamhet i en stor 
morgontidning, samtidigt som skivbolaget Benno ökade i popularitet. Med sig 
förde de nya besökarna folk som var mer intresserade av att besöka ”fenomenet” 
Topics än att bli en del av communityt. Detta medförde att diskussionerna fick en 
ytligare och mer oseriös ton. Till exempel startades det otaliga topics angående 
huruvida en viss artist var dålig eller inte. Tonen i diskussionerna blev också 
mycket hätskare och rena personangrepp var inte ovanliga. Många av 
kärnmedlemmarna blev frustrerade och ville att Benno skulle införa någon form 
av modereringssystem samt inloggningsfunktion. Dock arbetade inte längre den 
person som startade Topics kvar på Benno och ingen av de övriga anställda hade 
de tekniska kunskaperna som behövdes för att skapa ett sådant system. I takt med 
att diskussionerna urartade så kände de personer som arbetade på Benno att de 
inte ville ha något att göra med Topics, och i slutet av år 2000 beslutade man att 
lägga ner messageboardet.  
 På webbsajten SlashDot används en för messageboards unik form av 
maktfördelning. Där har man designat en mycket speciell, teknisk lösning som 
fördelar makten på besökarna genom en demokratisk process. Grundaren av 
SlashDot, Rob Malda, modererade från början själv alla forum. När inläggen 
började öka drastiskt delegerade han detta ansvar på några av sina vänner och gav 
dem möjlighet att betygsätta forumbesökarnas inlägg. Genom detta system kunde 
varje enskild besökare välja att filtrera bort inlägg med låga betyg. Dock dröjde 
det inte länge innan forumbesökarna började klaga på att moderatorerna var 
subjektiva och favoriserade vissa ämnen/skribenter. Malda kom då med en 
lösning som möjliggjorde för samtliga skribenter att bli moderatorer. Han byggde 
ett ”karmasystem” där betyget moderatorerna sätter ökar eller minskar 
inläggsförfattarens karma. Då en persons karma når ett övre gränsvärde får 
han/hon möjligheten att under en begränsad tid (tre dagar) sätta betyg på fem 
olika inlägg. Sedan tar någon annan över rollen som moderator. På så sätt fördelas 
och cirkulerar makten mellan communityts medlemmar. Det man dock kan fråga 
sig är hur detta system påverkar kvalitén på inläggen. Det skulle kunna leda till en 
”karmajakt” där personer bara postar så mycket som möjligt för att höja sin 
karma. 
 En communityform som inte har något inbyggt formellt styrelseskick är 
Usenet, ett jättelikt nätverk av diskussionsgrupper. Vem som helst kan skapa en 
diskussionsgrupp och vem som helst får då åtkomst till denna grupp och alla 
inlägg som skrivs i den. Till skillnad mot en vanlig mailinglista finns det ingen 
moderator i diskussionsgrupper och därmed heller inga censurmöjligheter eller 
någon funktion för att utesluta prenumeranter från diskussionsgruppen. Denna 
anarkistiska utformning leder till att vissa diskussionsgrupper blir kaotiska med 
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mycket flaming fram och tillbaka. Intressant är dock att det finns väldigt många 
välorganiserade grupper där diskussionerna förs sansat och strukturerat, vilket 
påpekas bland annat av Kollock och Smith (1999).  
 
4.1.2 Hierarkier 
Förutom den formella delen när det gäller styrningen av ett virtuellt community 
existerar det också en informell del som inbegriper sociala hierarkier. Oavsett om 
communityt baserar sig på en teknik som tillåter maktmedel för en eller flera 
personer, anser vi den sociala hierarkin vara en minst lika viktigt del som den 
formella styrningen för att skapa och upprätthålla de regler som medlemmarna i 
communityt förväntas följa. 
 Den sociala hierarkin bygger i grund och botten på informell status bland 
medlemmarna i communityt. Personer som har lång erfarenhet, är mycket aktiva, 
eller har stor kunskap (som är till nytta för communityt) bygger ofta upp ett rykte 
som ger dem högre status (Donath, 1999). Att någon innehar en hög status brukar 
yttra sig genom att övriga deltagare hyser stor respekt för och är uppmärksamma 
på denne medlems åsikter. Det är dock inte alltid dessa personer genom sin 
ställning erhåller någon form av tekniskt maktmedel. Detta är tydligt exempelvis i 
messageboards där det oftast är en enstaka moderator som kan använda sig av de 
tekniska maktmedlen. De personer som befinner sig högt upp i hierarkin har inte 
mer formella medel att utöva sin makt med än de i botten.  Men dessa medlemmar 
påverkar ändå sättet communityt sköts på, genom sina tungt vägande åsikter och 
värderingar. I andra fall kan de personer som besitter de formella 
maktpositionerna vara en spegling av den informella hierarkin, vilket ofta är fallet 
med IRC. Där brukar medlemmar bli erbjudna operatörsstatus genom att de stigit i 
den informella hierarkin. I fallet med 3dfxsweden fick operatörerna i början sin 
befattning genom att de hade fast uppkoppling, men de personer som blivit 
operatörer under årens gång blev det oftast utifrån ovanstående princip. 
 Den sociala hierarkin kan ibland vara en källa till konflikt. Exempel på detta är 
då det sker förändringar i de formella maktpositionerna på ett sätt som går stick i 
stäv med community-medlemmarnas åsikter om en eller flera personers 
informella ställning i VC:t. I 3dfxsweden har det vid ett par tillfällen uppstått 
konflikt när Doopy tilldelat en medlem operatörsstatus. Några medlemmar utan 
operatörsstatus kände sig orättvist behandlade då de ansåg att de hade mer 
kunskap och längre erfarenhet än den nye operatören och anklagade Doopy för att 
favorisera sina kompisar. Även en del av operatörerna ifrågasatte Doopys beslut. 
Dock fanns det ingen uttalad regel för hur ”opningen” skulle gå till och de nya 
operatörerna fick behålla sin status. Ett annat konfliktexempel är messageboardet 
”The Piehole” på hiphop-skivbolaget Definitive Jux webbsida. Som ny medlem 
på detta messageboard får man statusen ”replicant” och efter tvåhundra inlägg 
höjs statusen till ”phoenix”. Tidigare fick man då också åtkomst till ett speciellt 
phoenixforum. Denna statushöjning var något som de flesta deltagare såg fram 
emot. Till slut blev det en stor del phoenixes på messageboardet och phoenixtiteln 
förlorade därför sin exklusivitet. Moderatorn på messageboardet utförde då den 
drastiska handlingen att begränsa åtkomsten till phoenixforumet till en mindre 
grupp ”senior members”. Många av de som tidigare haft tillgång till forumet blev 
upprörda och ville inte acceptera beslutet. Vem som egentligen borde ha tillgång 
till phoenixforumet har sedan dess fortsatt vara ett omdiskuterat ämne. 
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Fig. 2: Startsida på messageboardet Piehole där de olika forumen syns. 
 

 
 
4.1.3 Modereringsbehov 
A. R. Stone talar i ”Will the Real Body Please Stand Up” (1991) om ”the 
consecuenses of free expression” och beskriver ”The Communitree”, ett 
ocensurerat, datoriserat bulletinboard. Detta community var ämnat att bli ett 
forum för intellektuella och spirituella diskussioner mellan vuxna människor men 
kollapsade under den stora mängden meddelanden som skickades in från mindre 
seriösa datoranvändare, i första hand skolungdomar. Det mest utmärkande med 
detta fall är att det utspelade sig redan i mitten av 70-talet. Behovet av någon form 
av moderering i online communities uppmärksammades alltså tidigt. Att detta 
alltid är lika aktuellt är Benno Topics och SvenskMUD exempel på.  

Problemet med oseriösa besökare i communityt kan till stor del kopplas 
samman med VC:ts tillgänglighet. Usenet är som vi tidigare nämnt helt 
omodererat men ändå förs en stor del av alla diskussioner sansat. Det tror vi 
hänger samman med att en användare måste lägga ner förhållandevis mycket tid 
och energi på att posta ett meddelande i en diskussionsgrupp på Usenet (det krävs 
specifik mjukvara och innan man postar första gången måste man hitta den 
specifika diskussionsgruppen bland tusentals andra). Benno Topics var ur detta 
perspektiv mycket mer tillgängligt då det enda som krävdes för att göra ett inlägg 
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var kännedom om messageboardets adress (URL). Denna syn på tillgänglighet 
stämmer överens med de exempel Powazek (2002) tar upp.  

Det formella styrelseskicket är något vi anser finns i första hand för att skydda 
communityt mot utomstående personer med destruktiva avsikter. Mot de 
accepterade medlemmarna i VC:t är det sällan de formella maktmedlen behöver 
tas i bruk. Inom communityt är det istället genom den sociala hierarkin som 
normerna för brukligt uppträdande sätts och utövas. Vi beskrev förvisso hur 
moderatorfunktionen i 3dfxsweden används även mot accepterade medlemmar 
inom communityt, men detta är en införstådd del av kanalens jargong och det 
ligger sällan något djupare allvar i dessa handlingar jämfört med när de utförs mot 
personer med abuse-avsikter. 
 
4.1.4 Demokrati, diktatur eller anarki? 
Om vi försöker klassificera de olika styrelseskicken så skulle de flesta kunna ses 
som antingen anarkier eller diktaturer (Smith och Kollock, 1999). Med diktatur 
menar vi att de medlemmar i VC:t som innehar den formella makten inte har valts 
genom en demokratisk process (detta gäller alla de VC:s vi tagit upp förutom 
Slashdot). Trots det har de flesta VC:s med diktatoriskt styrelseskick medlemmar 
som enligt vår erfarenhet är till freds med maktfördelningen, i grund och botten 
för att medlemmarna som innehar maktpositioner har samma avsikter med sitt 
deltagande i communityt som de övriga medlemmarna, det vill säga att delta i 
communityts diskussioner, inte att styra över dess medlemmar. Potentiellt sett 
erbjuder ett styrelseskick som det på IRC möjligheter till maktmissbruk. Men i ett 
VC kan dock medlemmarna, till skillnaden mot medborgarna i en diktatoriskt 
styrd stat, lämna communityt när de vill. Således är risken att till exempel en 
operatör i 3dfxsweden missbrukar sin maktposition liten eftersom operatören 
ifråga vet att ett sådant uppträdande skulle få en negativ effekt på kanalen, vilken 
han själv är en aktiv del av.  
 Alternativet till en virtuell diktatur kan vara det anarkistiska systemet som 
återfinns på till exempel Usenet. Där finns inga formella maktmedel som kan 
missbrukas. Å andra sidan har communityt sämre skydd mot yttre ”attacker” och 
även om det inte finns formell makt att missbruka går det att missbruka sin 
ställning i den sociala hierarkin, genom att verbalt trakassera en medlem längre 
ner i hierarkin: med en hög informell maktposition går det att vända andra 
medlemmar av ett community mot en specifik medlem. Detta gäller naturligtvis 
även för VC:s med ett formellt maktskick. 

Av de VC:s vi har erfarenhet från är Slashdots forum det närmaste man 
kommer ett demokratiskt styre. Slashdots modereringssystem växte fram genom 
en önskan av communityts medlemmar som såg ett behov av det. Men även i 
VC:s där styrelseformen kan betraktas som diktatorisk ligger användarnas åsikter 
ofta till grund för hur maktfunktionerna implementeras. När vi frågade Jarkko 
Oikarinen hur han motiverade idén till IRC:s operatörsfunktion svarade han just 
att det var ett önskemål från hans testanvändare16. Anledningen att användarna 
eftersökte en operatörsfunktion var till en början främst för att kunna begränsa 
kommunikationsflödet i en kanal med väldigt många medlemmar. Om alla ”pratar 
i munnen på varandra” blir det svårt att föra en vettig diskussion, därför kan 

                                                 
16 Från mailintervju med Jarkko Oikarinen 
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operatörer sätta kanalen till ”moderated mode” och dela ut så kallad ”voice 
status”. Endast de besökare med ”voice” har då möjlighet att skriva i kanalen. 
Oikarinen menar att om det hade funnits ett uttalat behov av en mer demokratisk 
form av moderering skulle han ha implementerat det också. Genomgående för de 
VC:s vi har erfarenhet av är att de formella maktstrukturerna har skapats genom 
uppenbara behov från användarna, inte utifrån politiska ideal som designern kan 
tänkas ha.  
  
4.2 NETIQUETTE OCH JARGONG 
På Internet samsas personer med olika etnisk bakgrund och kultur. För att 
förenkla kommunikation och förståelse mellan olika kulturer har det uppstått 
informella regler för hur man ska uppföra sig på Internet. Dessa regler brukar 
kallas för netiquette, och beskrivs bland annat av Virginia Shea: 
 

“What is Netiquette? Simply stated, it's network etiquette -- that is, the etiquette of 
cyberspace. And ‘etiquette’ means ‘the forms required by good breeding or prescribed by 
authority to be required in social or official life.’ In other words, Netiquette is a set of 
rules for behaving properly online.” (Shea, 1994). 

 
Ett exempel på en typisk netiquette-regel är att vara försiktig med användningen 
av versaler. En mening skriven helt i versaler uppfattas som att personen i fråga 
SKRIKER.  Det gäller alltså att relatera sina handlingar online till hur man skulle 
bete sig i en liknande situation IRL (In Real Life). Ett ytterligare exempel är 
vikten av tålamod. Om någon går in i en IRC-kanal bara för att ställa en fråga (låt 
oss säga kanalen Java, för att denna person har ett programmeringsproblem han 
behöver hjälp med), så bör han inte upprepa frågan gång på gång om svar uteblir. 
Ett sådant beteende upplevs som irriterande och resulterar ofta i att personen 
sparkas ut ur kanalen. 

Det finns också informella regler som är specifika för det medium det virtuella 
communityt baseras på (IRC, MUD, osv.). Något som är utmärkande för IRC är 
det utbredda användandet av förkortningar och ”effektiviserande” av språket. Då 
diskussionerna på IRC pågår i realtid, är det viktigt att kunna uttrycka sig lika 
snabbt som om man förde en muntlig konversation. Ett exempel är hur pronomen 
tas bort från meningen ”jag ska käka nu”, som istället blir ”ska käka nu”. 
Meningar brukar heller inte börjas med stor bokstav och avslutas med punkt. 
Detta skiljer sig mot till exempel ett messageboard, där korrekt meningsbyggnad 
och grammatik ofta behövs, dels för att inlägg vanligtvis består av en stor 
sammanhängande textmassa och annars blir svårlästa, dels för att en korrekt 
användning av språket ger en seriösare framtoning. Om någon använder ett sådant 
formellt språk på IRC betraktas denne som nybörjare. 

 I varje VC utvecklas också en unik jargong bland dess medlemmar. Jargongen, 
som består av exempelvis speciella uttryck och interna syftningar, hjälper till att 
skapa en vi-känsla bland deltagarna och stärker därmed communityts kollektiva 
identitet. Vi har tidigare beskrivit hur 3dfxsweden har en elitistisk syn på många 
av de ämnen som diskuteras i kanalen, samt att det råder en speciell humor i 
kanalen. Både elitismen och humorn är en viktig del av 3dfxswedens jargong. En 
ytterligare viktig faktor är språket, som är fyllt med teknikslang och förkortningar.  

De erfarna medlemmarna i 3dfxsweden är införstådda i och behärskar 
jargongen, till skillnad mot nya medlemmar. Som ny i 3dfxsweden måste man så 
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snabbt som möjligt lära sig och anpassa sig till denna jargong för att accepteras av 
de andra. Det är viktigt att kunna tala samma språk som de övriga medlemmarna 
och lika viktigt är det att vara införstådd i den ironiska/sarkastiska humorn, annars 
uppstår lätt missförstånd. Tyngdpunkten för den nye ligger i detta stadie inte i att 
få ny kunskap via jargongen utan snarare att lära sig behärska och uttrycka sig via 
jargongen, vilken i detta sammanhang kan liknas vid en nyckel som behövs för att 
öppna möjligheten till ett aktivt deltagande i communityt (Lave & Wenger, 1991).  

I och med att 3dfxsweden är en kanal som inte får många nya medlemmar, 
samt att de som befinner sig i kanalen känner varandra väl, hålls nya personer i 
kanalen under noggrann uppsikt, till skillnad från kanaler där tillfälliga besökare 
kommer och går varje dag. 3dfxsweden är ett öppet community där vem som helst 
kan ansluta sig, men är den nye inte inbjuden av en redan existerande medlem, 
eller inte kan uppvisa ett klart syfte med sin närvaro, är det svårt för personen i 
fråga att bli accepterad. Det gäller att visa att man kan tillföra communityt något, 
vilket oftast innebär att man har någon slags kunskap som är relevant för 
3dfxsweden. Frågor som upplevs ”dumma” av medlemmarna i 3dfxsweden gör 
inte en ny person långvarig i kanalen. Ett typiskt exempel på detta kan vara när en 
person ställer följande fråga: ”varför får jag inte något ljud i den här filmen?”, och 
syftar på en digital film som ligger på datorn. För att denna fråga ska gå att svara 
på behövs bakgrundsinformation, till exempel vilket filformat filmen har (avi, 
mpg1, mpg2, osv.) och vilka codecs (dekomprimeringsmjukvaror) personen har 
installerade. För en accepterad medlem i 3dfxsweden är det en självklarhet att 
bifoga denna information med frågan. Det gäller också att prata ”lagom” mycket. 
Om en ny person ”idlar” (inte säger någonting) blir han förr eller senare kickad, 
men pratar denne för mycket ses det å andra sidan som påträngande. 

Som det framkommer i ovanstående stycke fungerar jargongen som en 
utsållningsmekanism. De personer som inte vill eller kan anpassa sig efter 
jargongen blir inte accepterade deltagare i communityt. I slutändan leder detta 
oftast till att personen lämnar kanalen, frivilligt eller ofrivilligt.  
 Som vi tidigare beskrivit gäller det att vara aktiv och att bidra med kunskap till 
communityt för att avancera i hierarkin. Det gäller förstås också att denna aktivitet 
ligger inom ramarna för jargongen. En person som är snabb på att snappa upp nya 
uttryck och trender i communityt stiger snabbare i anseende. Som accepterad 
deltagare i ett VC finns också möjligheten att påverka och förändra jargongen 
genom sin aktivitet. Men genom att en accepterad deltagare redan har godtagit och 
anammat jargongen, sker sällan plötsliga förändringar. Eventuella förändringar i 
jargongen sker snarare genom en långsam kollektiv process. Ju längre VC:t har 
existerat desto längre tid har jargongen haft på sig att rota sig. 3dfxsweden får ses 
som en relativt långlivad IRC-kanal och omsättningen av medlemmar har inte 
varit särskilt stor, således är också jargongen djupt rotad vilket ytterligare bidrar 
till att förändringar tar lång tid. 
 
4.3 COMMUNITYTS UTVECKLING 
Precis som i kommersiella företag och samhället i allmänhet har VC:s ett behov 
av att utvecklas. Communitydeltagarna behöver stimulans; nya kunskaper, tankar 
och idéer. Utan denna utveckling stagnerar lätt communityt och tillför inte 
deltagarna något.  
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En viktig del i ett VC:s utveckling är att det i rimlig mån tillkommer nya 
medlemmar. Som vi tidigare beskrivit finns det olika former av 
utsållningsmekanismer som skall skydda communityt mot icke önskvärda 
personer. Dock får dessa utsållningsmekanismer inte vara för ”snäva”, vilket kan 
leda till att nytillströmningen av personer blir för liten. Det är ofta det via nya 
medlemmar kommer fram annorlunda tankesätt och idéer, vissa bra och andra 
dåliga. Anledningen till att uppfinningsrikedomen kan vara större hos nya 
deltagare beror till stor del på att de inte fastnat i det förhärskande tankemönster 
som råder i communityt. Samtidigt är det också många av de nya idéerna som inte 
tillför något till communityt, då upphovsmannen till idén inte har tillräcklig 
kunskap om de olika faktorer som byggt upp, håller samman och driver 
communityt framåt. För att den nye ska kunna bli en fullvärdig medlem av 
communityt krävs det också att personen i fråga både kan bidra med ny kunskap 
och samtidigt lär sig av communityt för att på så sätt nå en tillräckligt ”hög” 
kunskapsnivå. Den nya kunskapen bidrar till och utökar communityts samlade 
kunskap och är således en viktig del i utvecklingen, men: 

 
”A deeper sense of the value of participation to the community and the learner lies in 
becoming part of the community. /…/ Moving toward full participation in practice 
involves … an increasing sense of identity as a master practitioner.” (Lave & Wenger, 
1991, sid. 111). 

 
Det är alltså inte sökandet efter kunskap som driver den nye deltagaren, utan 
snarare är det strävan efter att bli accepterad som en fullvärdig medlem som är 
den viktigaste drivkraften. Den nya kunskap som kommer communityt till godo 
kan nästan ses som en positiv bieffekt i detta sammanhang.  

 En liknande drivkraft som har betydelse för communityts utveckling, vilket 
märks inte minst i 3dfxsweden, är inbördes rivalitet mellan medlemmarna. De 
enskilda medlemmarnas (medvetna eller omedvetna) önskan att stiga i anseende 
sporrar till att lära sig nya saker som kan användas för att “glänsa med”. Med den 
nya kunskapen vinner medlemmen respekt hos de övriga deltagarna. Ett exempel 
från 3dfxsweden är hur nya, ännu icke vedertagna begrepp kan slängas ut i 
kanalen som vore de det mest självklara i världen. De personer som inte vet vad 
begreppet innebär blir tvungna att (om deras stolthet tillåter) fråga om dess 
betydelse, eller annars på annat sätt söka denna information. Effekten av detta blir 
att den kollektiva kunskapen ökar trots att den egentliga drivkraften ligger i att en 
enskild person vill stiga i anseende. 
 
Något som kan komma att ha en stor betydelse för 3dfxswedens vidare utveckling 
är Bowbot-projektet. I och med att det är ett praktiskt projekt blir den naturliga 
följden att projektdeltagarna måste samarbeta på ett konkret sätt. 
Samarbetsprocessen leder till att kunskaper om programmering blir större i 
communityt och bidrar också till att skapa starkare personliga band 
projektdeltagarna emellan. Frågor som rör programmering var förvisso sedan 
tidigare vanligt i 3dfxsweden, men projektformen erbjuder ett lärande om 
programmering ur ett helhetsperspektiv. Detta perspektiv kan röra diskussioner 
runt komplexa objektorienterade strukturer, vilket skiljer sig från de allmänna 
programmeringsdiskussionerna i kanalen som oftast rör rena syntaxfrågor.  

 26



  

 Hur själva resultatet av Bowbot-projektet kommer att påverka utvecklingen av 
3dfxsweden är svårt att säga i dagsläget eftersom Bowbot inte tagits i bruk än. 
Dock finns det exempel från andra VC:s där mindre projekt och andra former av 
samarbete har utvecklats till att bli en betydande del av communityts inriktning. 
Ett tydligt exempel är fanmoviesektionen på TheForce.net. TheForce.net är ett 
webbaserat VC som riktar sig till fans av Star Wars-filmerna. I communityts 
begynnelse lades det på TheForce.net:s hemsida upp en kortfilm som utspelade 
sig i Star Wars-universumet. Det som var utmärkande med denna kortfilm var att 
den var gjord av Star Wars-fans, helt på ickekommersiell basis. Filmen väckte stor 
uppmärksamhet och efterhand började det dyka upp fler hemmagjorda filmer. Till 
slut blev intresset kring detta så stort att det gjordes en ”subsektion” till 
TheForce.net. Denna sektion Innhåller idag allt från intervjuer med filmskaparna 
till diskussioner och guider i hur man använder datateknik för att skapa 
specialeffekter. Det som började i liten skala har idag växt i en sådan omfattning 
att det är legitimt att se denna fanfilm-sektion som ett eget VC. 
 En intressant aspekt med projekt som Bowbot är dess struktur, och i detta fall 
speciellt de implementationsmässiga kraven. Dessa har varit ovanligt strikta för 
att vara ett ideellt projekt med så pass få deltagare. Som vi nämnt tidigare var vi 
tvungna att anpassa oss efter en viss standard som främst sattes av Bowman i 
egenskap av lång yrkesmässig erfarenhet. Detta medförde både för- och 
nackdelar. Den främsta fördelen var att koden blev bra. Den blev till och med 
väldigt bra. Designen gav hela projektet en stabil grund vilket är mycket viktigt 
för fortsatt utveckling. Ser man till nackdelar så minskade det egna inflytandet en 
aning. Vi var tvungna att anpassa oss efter den standard som satts och i vissa fall 
ledde det till nedsatt motivation. Ibland kändes det nästan som om vi arbetade 
med ett kommersiellt projekt trots att det var helt på frivillig basis. Detta är en fin 
balansgång – att sätta en lagom hög standard för att kvalitetssäkra designen och 
samtidigt ge deltagarna maximalt personligt inflytande. Är projektet ideellt bör 
deltagarna också känna så. Open source-rörelsen är ett bra exempel på en lyckad 
balansgång. Hela open source-rörelsen bygger på ett ideellt deltagande och vem 
som helst kan bidra till ett projekt genom att skicka in egen kod. Dock har varje 
projekt en eller flera projektledare med övergripande ansvar och de bestämmer 
bland annat vilken kod som ska implementeras (Cubranic, 1997, Raymond, 1999).  
 När projekt som Bowbot växer ökar också de formella kraven, eftersom det 
alltid finns ett ansvar gentemot användarna (vilka i det här fallet också är 
utvecklarna), oavsett om projektet är ideellt eller inte. Skulle kanalen bli beroende 
av Bowbot måste man också kunna lita på att den fungerar som tänkt. I och med 
den förhållandevis strikta standarden i Bowbot-projektet har detta ansvar tagits 
redan från början. Ofta är det vanligt att projekt som startar i liten skala blir större 
och mer avancerade än vad det från början är tänkt. Den näst intill totala friheten 
som existerar vid projektets början måste då regleras för att hantera de ökande 
kraven från utvecklare och användare. Ett tydligt exempel på detta är utvecklingen 
av SvenskMUD som Pargman beskriver. Från början var kraven på koden inte 
särskilt stora, de som spelade var samma personer som programmerade på 
spelvärlden, och då fel uppstod kunde det åtgärdas relativt snabbt. Men efterhand 
då både mängden kod och antalet spelare ökade, ställdes också högre krav på 
koden. Många av de nya MUD-spelarna hade endast för avsikt att spela äventyren, 
inte att programmera, och därmed blev det allt viktigare att hålla koden buggfri 
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för att förbättra spelarnas upplevelse. Därför tog efterhand ett regelverk gällande 
kodstandard form och det blev heller inte möjligt för vem som helst att modifiera 
den kod som redan existerade. 
  
Det finns också utomstående krafter som mer eller mindre påverkar ett VC:s 
utveckling. Dessa krafter är oftast sådana att de inte kan påverkas inifrån 
communityt, likväl kan de ha stor betydelse för VC:ts fortlevnad. I 3dfxsweden är 
det förhållandevis många yttre faktorer, exempelvis nya spel och hårdvara, som 
påverkar diskussioner och intresseområden. Vi lever en tid där teknikutvecklingen 
går i allt snabbare takt och eftersom 3dfxswedens huvudsakliga inriktning är 
teknik påverkar detta naturligtvis kanalens utveckling. Teknikutvecklingen är 
bränslet som driver 3dfxsweden framåt och utan detta skulle förmodligen det 
grundläggande behovet av kanalen försvinna. I andra VC:s är de yttre faktorerna 
inte lika utmärkande. I de otaliga Tolkien-communities som existerar online, är 
Tolkiens böcker fullt tillräckliga som underlag för aldrig sinande diskussioner. 
Samtidigt ger filmatiseringen av Sagan om ringen-trilogin nytt liv i diskussionerna 
och bidrar säkerligen till att fler människor ansluter sig till Tolkien-communities. 
Men även utan filmerna skulle dessa VC:s fortleva. 
 
När communityt utvecklas kan det också kräva förändringar i tekniken som VC:t 
bygger på. När denna utveckling sker gäller det att identifiera den och hitta en 
lämplig lösning som tillgodoser eventuella nya behov. Ett VC där det går att se 
tydliga behov i utvecklingen av communityformen är skrivarcommunityt Sourze. 
Syftet med detta VC är att vem som helst skall kunna skriva artiklar om ämnen 
som sträcker sig från politik och samhällsfrågor till hälsa och sport. Tanken är 
också att det är ”vanliga” personer som skall stå för innehållet och att det skall 
verka som ett alternativ till de etablerade medierna. Sourze är dock i grunden 
kommersiellt och det kostar hundra kronor att publicera en artikel. Som motvikt 
till denna kostnad finns chansen att vinna tiotusen kronor, vilket varje månad 
delas ut till den person som publicerat den artikel som fått flest läsare under den 
gångna månaden. Kopplat till Sourze finns en redaktion som bland annat har som 
uppgift att granska de artiklar som skickas in. Detta för att förhindra att texter som 
bryter mot lagar och förordningar publiceras. Till varje publicerad text finns en 
messageboardliknande funktion där läsarna kan skriva kommentarer angående 
texten. Utifrån hur denna funktion används har vi sett att många av sourze-
medlemmarna strävar efter en seriös debatt. Problemet är att forumformen idag 
inte stödjer denna debatt fullt ut. Den mest uppenbara begränsningen är att ett 
inlägg kan innehålla maximalt 500 tecken. Detta problem har uppenbarat sig då 
många personer beklagat sig över att de inte kan göra tillräckligt utförliga 
debattinlägg. Resultatet blir att många deltagare gör korta, oinspirerade inlägg 
som inte tillför något till pågående diskussion. För att kringgå denna begränsning 
är det också vanligt att personer skriver flera inlägg i rad där varje nytt inlägg är 
en fortsättning på föregående. Ofta fungerar en artikel som utgångspunkt för en 
mer övergripande diskussion som sträcker sig utanför det specifika ämnet artikeln 
behandlar. Dock finns det inga möjligheter att föra de övergripande 
diskussionerna på ett effektivt sätt då de är knutna till en specifik text och därmed 
snabbt försvinner i mängden. Denna problematik har gradvis växt fram i och med 
att fler artiklar skrivs och att fler människor läser och kommenterar dem. En 
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möjlig lösning på detta, som även antytts av Sourze-medlemmar17, är ett ”riktigt” 
messageboard som stödjer mer långtgående och seriösa diskussioner. Något som 
kanske har förhindrat en sådan lösning är den motsättning som finns mellan det 
aktuella problemet och VC:ts kommersiella inriktning. Vissa medlemmar på 
Sourze har själva uttryckt en misstanke om att de styrande motsätter sig ovan 
nämnda lösning på grund av att ett ”riktigt” messageboard kanske skulle få folk 
att i mindre omfattning publicera artiklar (och därmed också bidra med mindre 
pengar) och istället använda sig enbart av boardet. 

                                                 
17 Problemet med kommentarsforumens utformning tas upp i följande artikel samt dess tillhörande 
kommentarer: http://www.sourze.se/default.asp?itemId=10066789. 
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5  Att driva ett VC 
Vi har i föregående avsnitt beskrivit hur VC:s kan fungera i praktiken. 
Maktstrukturer, jargong och utveckling av communityt har uppenbarligen stor 
betydelse för dess existens. Men hur kan den som driver ett VC på bästa sätt ta 
hänsyn till dessa beståndsdelar? Vi kommer för detta avseende att presentera ett 
antal faktorer som vi anser grundläggande för ett VC:s framgång och som bör 
tagas i beaktning av den/de som driver VC:t. 

För att kunna styra ett VC krävs det naturligtvis god kännedom om communityt 
ifråga. Därför är det viktigt att de som är ansvariga för driften av VC:t deltar i 
communityt på samma sätt som de övriga deltagarna. Det är endast genom ett 
sådant deltagande det går att förstå den jargong som byggs upp, vilken inriktning 
medlemmarna strävar mot och vilka värderingar och moral som råder.  Det går 
också att upptäcka när communityt ”avstannar” eller när konflikter uppstår.  Med 
andra ord är deltagande ett grundläggande krav för att få tillgång till den 
information som behövs i beslutsfattandet. Många av de faktorer som följer nedan 
förutsätter följaktligen ett aktivt deltagande, vilket kommer att framgå när dessa 
beskrivs. 
 
Var medveten om jargongen. Som vi tidigare sagt är jargongen en viktig del av 
communityts identitet. För en ny person är det nyckeln in till communityt, vilket 
gäller även för de driftansvariga. Om de ansvariga inte förstår jargongen är det 
troligt att det förr eller senare uppstår missförstånd som på olika sätt kan skada 
communityt. Exempelvis kan jargongen i 3dfxsweden verka grov för utomstående 
men den som är insatt i den förstår dess egentliga innebörd. Om en utomstående 
moderator inte förstår jargongen i ett VC är det lätt hänt att han/hon censurerar 
sådant som kan se ut som ett påhopp på någon men i själva verket är ett för 
communityt internt skämt. 

När jargongen tar form i ett VC är det viktigt att inte reglera den. Det är trots 
allt deltagarna själva som tillsammans formar dess innehåll och att reglera eller 
störa denna process kan verka hämmande på communityts utveckling. 
 
Inspirera. I många fall förekommer det att aktiviteten då och då nära på avstannar 
i ett VC, vilket kan bero på många olika faktorer. Exempel på sådana situationer 
kan vara då speciellt aktiva medlemmar inte deltagit på en tid, eller att ett visst 
ämne som mycket av diskussionerna i ett VC kretsar kring inte uppdaterats på 
länge. I sådana här lägen är det viktigt att de driftansvariga har förmågan och 
möjligheten att stimulera aktiviteten (vilket naturligtvis är bra om de gör övrig tid 
också, men det är speciellt viktigt i en situation som denna), innan den sjunker till 
en sådan nivå att folk börjar lämna VC:t. Att dra igång projekt, som 
Bowbotprojektet, kan vara en bra idé och även att hitta nya vinklingar i 
debatterade ämnesområden kan inspirera till fortsatt diskussion. Att lägga fram 
nyheter som berör VC:t kan också ha en positiv effekt. 
 
Föregå med gott exempel. Genom att de driftansvariga engagerar sig i pågående 
diskussioner och att de uppför sig på ett sådant sätt de vill att andra ska uppföra 
sig på, ges medlemmarna exempel att rätta sig efter. Sådana exempel kan 
förhindra att nya personer för in ett beteende som inte är acceptabelt i 
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communityt. Då medlemmarna vet vad de driftansvariga har för uppfattning kan 
de använda denna vetskap som ett stöd om meningsskiljaktigheter uppstår 
angående vad som är ett acceptabelt beteende. De driftansvariga kan också 
påverka utvecklingen av jargongen, genom att sätta sin prägel på den. Till 
exempel kan man som moderator påverka hur pass intern en jargong ska vara, 
vilket kan vara avgörande för hur nya personer i VC:t anpassar sig. Detta innebär 
ingen direkt reglering av existerande jargong utan är snarare en del i dess 
uppbyggnad.  
 
Erbjud medlemmarna en morot. Genom att ha ett mål att jobba mot, såsom ett 
pris eller betyg, ökar engagemanget hos många personer. Detta kan nyttjas även 
inom VC:s för att öka drivkraften bland deltagarna. En vanligt förekommande 
morot är starkt knuten till den formella maktstrukturen där drivkraften ligger i 
möjligheten att få en högre position genom ett aktivt deltagande. Maktstrukturen i 
SvenskMUD kan ses som ett tydligt exempel i detta sammanhang. Att förlita sig 
för mycket på maktstrukturen som morot kan dock ha en negativ effekt där 
SvenskMUD återigen kan stå som exempel. När ett för stort antal spelare 
betraktade magikerpositionen som ett mål att arbeta sig upp till undergrävde detta 
till slut den roll – att vara delaktig i drivandet av SvenskMUD – som 
magikerpositionen då betydde. Att maktstrukturen blir ”för tillgänglig” för ett 
alltför stort antal personer kan således innebära problem. 
 Ett ”säkrare” möjlighet finns i den Sociala hierarkin vars inneboende drivkraft 
kan användas på flertalet sätt. Det kan röra sig om en tävling i programmering 
eller om den mest välskrivna artikeln under den gångna veckan. Ett annat exempel 
är fanfilm-sektionen på TheForce.net, där varje enskild films regissör får utrymme 
att prata om filmen och de personer som gjort den. I grund och botten handlar det 
om att lyfta fram de personer som engagerar sig i communityt. Även om 
”vinnaren/vinnarna” inte får några konkreta fördelar gentemot andra (såsom en 
högre formell maktposition), får de ändå ett erkännande från andra deltagare 
genom sin prestation och stiger därmed i den sociala hierarkin.  
 
Ge medlemmarna möjlighet att påverka VC:ts innehåll. Ett bra sätt att knyta 
medlemmarna närmare VC:t är att ge dem möjlighet att själva påverka och 
utveckla innehållet i communityt. Att varje enskild deltagare känner att han/hon 
får respons på sina åsikter och idéer ökar säkerligen känslan av att vara en viktig 
del i en större gemenskap.  

Till att börja med måste de driftansvariga vara lyhörda och lyssna på 
medlemmarnas åsikter. Ett bra exempel där medlemmarnas åsikter tagits till vara 
är Slashdot, där moderatorfunktionen ändrades när medlemmarna uttryckte 
missnöje med den. Om de driftansvariga i detta fall inte hade lyssnat på sina 
medlemmar är det möjligt att en liknande situation som den på Sourze hade 
uppstått, där vissa medlemmar uttryckt misstro gentemot de driftansvariga.    

Invig också medlemmarna i planerade förändringar (genom att till exempel 
starta nya topics i ett messageboard) gällande något i communityts innehåll. En 
sådan förändring skulle exempelvis kunna vara behovet av ny funktionalitet, och 
via en debatt med medlemmarna ges de möjligheten att lufta sina åsikter innan 
något beslut tas i frågan.  
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Ett annat sätt för medlemmarna att påverka communityt är genom olika former 
av projekt inom ramarna för VC:t, vilket Bowbotprojektet kan ses som ett 
exempel på. Sådana projekt är som vi tidigare sagt en viktig del av communityts 
utveckling och ger den enskilde deltagaren möjlighet att på ett praktiskt sätt jobba 
med det som hon finner intressant. Därför bör de driftansvariga uppmuntra och 
stödja sådana initiativ. Medlemmarna ska också ges ”frihet under ansvar” vilket i 
praktiken kan innebära tillgång till källkod, databaskonton och liknande (vilket för 
övrigt var en förutsättning för genomförandet av Bowbotprojektet) eller kanske 
ansvar för ett visst område, exempelvis att svara på grundläggande frågor från nya 
projektmedlemmar. 

Sammanfattningsvis handlar det om att de driftansvariga ska ta till vara på 
initiativ och vara tillmötesgående gentemot medlemmarnas önskningar. Ett sådant 
tillvägagångssätt knyter medlemmarna närmare VC:t och gör dem till en mer 
integrerad del i communityts utveckling och fortlevnad. 
 
Anpassa tekniken efter den rådande kommunikationsformen. Då ett VC 
ständigt utvecklas och förändras kan det hända att även formen på diskussionerna 
får en annorlunda karaktär. Vid sådana tillfällen är det möjligt att utformningen av 
tekniken kan anpassas för att bättre stödja den nya kommunikationsformen. Ett 
tydligt exempel finns i den messageboardliknande funktionen på Sourze. Som vi 
tidigare beskrivit går det att se att den nuvarande tekniken inte i tillräcklig 
omfattning stödjer den önskade kommunikationsformen och att detta problem 
skulle kunna lösas genom en omformning av tekniken.  
 Ett fenomen som ibland uppträder på messageboards är ”småprat”, det vill säga 
att det görs korta inlägg som ibland har en nästan dialogliknande karaktär och som 
inte tillför något till en djupgående diskussion. Vid sådana tillfällen brukar någon 
eller några efter ett tag anmärka på att en sådan konversation inte hör hemma på 
messageboardet, vilket brukar avhjälpa problemet. Men om sådant småprat blir 
mer och mer vanligt på boardet kan det vara ett tecken på att många av 
medlemmarna känner ett behov av att kommunicera på ett ledigare sätt (ungefär 
som i 3dfxsweden med dess ”fikarumskänsla”). Det kan då vara passande att fråga 
communitymedlemmarna om de behöver exempelvis någon form av realtidschat 
som komplement till messageboardet. 
 
Ge medlemmarna insyn. För att deltagarna i ett community skall få en 
uppfattning om hur VC:t sköts och vilka regler som gäller finns det medel såsom 
disclaimers och FAQ-sidor (Frequently Asked Questions) som kan hjälpa till att 
förklara detta. Dessa kan dock inte, av förklarliga skäl, beskriva hur 
beslutsfattandet fungerar i enskilda fall, utan detta är något som måste göras av de 
styrande när en sådan situation uppstår. I sådana situationer är det viktigt att de 
styrande är öppna med hur de tillämpar reglerna och motiverar de beslut som tas. 
Annars finns risken att medlemmar börjar ifrågasätta sättet som VC:t styrs på.  

Ett VC där medlemmar på flera punkter anser sig få för dålig insyn är Sourze. 
Bland annat ifrågasätts hur texter kontrolleras av redaktionen så att till exempel 
rubriker motsvarar texten och inte används som ”löpsedlar” för att lura till sig fler 
läsare och därmed öka chanserna att vinna ”månadens mest lästa text” (med 10 
000 kronor som vinst). Sourze-redaktionen har inte givit något konkret svar på hur 
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detta har gått till och detsamma gäller den återkommande frågan varför ett 
ordentligt diskussionsforum inte införts. 
 
Hjälp nya medlemmar. Se de nya medlemmarna som en tillgång, då de för med 
sig ny kunskap till VC:t. Var överseende med deras beteende till en början, då det 
tar ett tag att anpassa sig till jargongen. De övriga medlemmarna i VC:t bör även 
göras medvetna om detta. För en ny person i 3dfxsweden tycks jargongen med 
största sannolikhet rätt hård. Detta fungerar som vi tidigare sagt som en 
utsållningsmekanism, dock kan denna mekanism fungera lite väl bra ibland, och 
sålla bort medlemmar som egentligen skulle kunna föra mycket gott till 
communityt. De driftansvariga måste i sådana fall se till att sporra nya 
medlemmar innan de ger upp och lämnar VC:t.  

Något som underlättar för nya medlemmar att anpassa sig till VC:ts regler är 
att en tydlig policy förs. De flesta VC:s har någon form av skriftlig, formell 
policy, som oftast berör netiquetteregler och en beskrivning av vilka åtgärder 
commnitydriften förbehåller sig att vidta mot personer som inte följer dem. Detta 
är förstås viktigt, men policyn kan gärna utökas med en utförlig beskrivning av 
communityt. Presentera VC:ts profil och dess syfte/mål i så minskar risken för 
irrelevanta inlägg från nybörjare, som bara gör gamla medlemmar irriterade. 
Beskriv också vilken typ av människor som deltar i VC:t och någon slags 
indikation på hur jargongen går. Detta ger den nye en föraning om hur 
medlemmarna kan komma att bete sig. Används till exempel en viss typ av humor 
i communityt är det en fördel om också policyn genomsyras av denna, utan att för 
den delen göra policyn oseriös. 
 
Omfördela makten vid behov. Detta är naturligtvis ett både viktigt och 
komplicerat ämne. Som det framgår av vårt tidigare avsnitt om styrelseskick och 
maktstrukturer finns det inte något egentligt ideal för hur ett VC ska styras. Det 
beror mycket på vilken typ av communityform VC:t baseras på och vilken 
inriktning och syfte det har. Det vi anser vara viktigast är att de driftansvariga är 
öppna för en seriös debatt angående styrelseskicket och att de inte är främmande 
för att göra förändringar i reglerna som det formella styrelseskicket bygger på, om 
den allmänna opinionen bland communitymedlemmarna pekar åt ett sådant håll. 
Ett bra exempel på detta finner vi hos Slashdot, där missnöje och debatt från 
medlemmarnas sida resulterade i ett förändrat regelverk som samtliga parter 
kunde godta. 

Lika viktigt som det är att lyssna på community-medlemmarnas krav på 
förändring av maktstruktur är det att inte genomföra dessa förändringar över 
huvudet på medlemmarna. Alla ingrepp som medför konkreta förändringar i 
maktbalansen bör debatteras med medlemmarna först. Ett exempel här är Piehole 
där moderatorn ändrade kriterierna för åtkomst till Phoenixforumet. 
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6  Slutdiskussion 
Internet har fram till idag till största delen varit ett medium för underhållning, 
vilket även gäller de allra flesta existerande VC:s. Det har dock blivit allt 
vanligare att Internet och VC:s används ur ett samhällsnyttigt perspektiv. Ett 
exempel är de kommuner som gjort försök eller planerar att starta nätbaserade 
forum där medborgare och politiker ska kunna föra en dialog, till exempel 
Ronneby och Kalix. Ett annat exempel är de allt vanligare distansutbildningarna 
där eleverna genom speciella utbildningsmiljöer, där de är uppkopplade till 
Internet, kan kommunicera med varandra och arbeta tillsammans i arbetsuppgifter. 
Att studera på distans innebär att grupparbeten sker med människor man aldrig 
eller ytterst sällan träffar IRL. Ändå ska man på något sätt genomföra ett 
samarbete. För att detta ska fungera krävs att en gemenskap kan byggas upp i den 
virtuella miljön (Brown, 2001). Denna gemenskapskänsla skapas inte automatiskt 
bara för att möjligheten till kommunikation ges. Det är en process där en mängd 
sociala faktorer spelar in – sociala faktorer som vi har beskrivit i denna rapport. 
Att ta hänsyn till dessa faktorer blir ännu viktigare i samhällsnyttiga sammanhang 
än i de ideella VC:s vi beskrivit i vår rapport, då ansvaret mot medlemmarna är än 
större i public servicesammanhang. 
 En viktig aspekt att reflektera över angående community-känsla är huruvida 
den kan bli för stark. I takt med att gemenskapen i VC:t ökar blir också diskussion 
och jargong allt mer intern.  Kan det gå så långt att communitykänslan växer sig 
så stark att VC:t sluter sig i sig själv och inte accepterar nya medlemmar? Vi har 
sett vissa tendenser på detta – helt nyligen uppstod en diskussion på Piehole där 
en ny medlem anklagade resten av medlemmarna på messageboardet för att stöta 
bort nya medlemmar genom att på ett arrogant och elitistiskt göra sig roliga över 
dessa personers frågor och inlägg. Detta, menade han, sker på ett systematiskt sätt, 
oavsett om de nya medlemmarnas frågor är befogade eller inte. Denna fientliga 
inställning mot nya medlemmar tror vi beror på att gemenskapen vuxit sig så stark 
att Piehole nästan blivit som en stor familj för många av de medlemmar som varit 
med sedan start. När så nya personer ansluter sig till sommunityt kan det nästan 
upplevas som om en utomstående person tränger sig in i ditt hus och kräver att få 
bli medlem i din familj. 
 
Också på den kommersiella marknaden anser vi att det finns möjligheter att nyttja 
VC:s och främst då den ideella initiativkraft som finns däri. Dock existerar det 
idag klyftor eller ibland rena motsättningar mellan marknaden och ideellt drivna 
communities. Mjukvaruföretaget Microsoft och Open Source-rörelsen (som 
skapades och drivs helt ideellt) tjänar som ett tydligt exempel på hur dessa 
motsättningar kan se ut.  I grund och botten är det två skilda ideologier som står 
mot varandra. På ena sidan finns Microsoft som i konkurrenssyfte bygger sin 
strategi på slutenhet (i likhet med de flesta kommersiella företag) och på andra 
sidan Open source-rörelsen vars grundläggande värderingar betonar icke-
kommersialism och öppenhet (Raymond 1999). Men hur ska då ett företag kunna 
använda sig av ett VC i affärsverksamheten? Jo genom att skapa ett VC som 
kretsar kring företagets produkter. En mobiltelefonoperatör kan tjäna som 
exempel. Det hela skulle då grunda sig i att företaget släppte källkoden (eller delar 
av den) till den mjukvara de gjort för användning i mobiltelefoner. På så sätt 
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skulle privatpersoner kunna modifiera, lägga till ny funktionalitet samt förbättra 
den redan existerande mjukvaran. För att kring detta kunna skapa ett community 
kan företaget bygga förslagsvis en hemsida med produktnyheter, 
programmeringsguider och interaktiva möjligheter såsom ett messageboard eller 
en chatt där användarna kan diskutera och utbyta erfarenheter. Nya program och 
funktionalitet skapade av användarna skulle kunna, efter att ha genomgått en 
kvalitetskontroll på företaget, släppas som officiella releaser på denna hemsida. På 
sikt skulle detta kunna utvecklas till ett i princip självgående VC. Vi anser att ett 
sådant VC skulle gynna företaget på främst två sätt: Dels skapas det en stor idé- 
och kunskapsbank och även kod som företaget kan använda för att utveckla sin 
verksamhet, dels skulle det bland community-deltagarna skapas en större 
”trogenhet” mot företaget då de får mer personliga band till det utöver 
användandet av ett visst mobilabonnemang. 
 För att ett sådant här exempel skulle kunna lyckas krävs det att företagen i 
fråga mjukar upp sin slutenhet och mer eller mindre närmar sig de ideal som 
återfinns bland annat i Open source-rörelsen. Dock finns det säkert många skäl till 
varför kommersiella företag inte gör något sådant. Exempelvis Microsoft vill 
skydda sin källkod då denna innehåller algoritmer och andra designmässiga 
lösningar vilka betraktas som konkurrensfördelar i kampen mot andra 
mjukvaruföretag. Att släppa källkoden fri skulle enligt Microsoft eliminera denna 
konkurrenskraft då det enkelt skulle gå att kopiera och använda koden i andra 
program. En dellösning på ett sådant dilemma skulle kunna vara att istället för fri 
källkod släppa någon form av API som kan användas i kodandet av nya 
applikationen utan att för den skull blottlägga företagets källkod och därmed 
äventyra dess konkurrenskraft. 
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