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Behövs det tidningar om Second 
Life och andra virtuella världar? 
Tyvärr verkar det inte så eftersom 
många av dessa valt att lägga 
ner av olika skäl som ekonomis-
ka eller brist på tid. Den svenska 
pdf-tidningen Slainthe magazine 

  adnmäntsis ted va ni edanmos
skälet för två år sedan. 
Andra orsaker var att tidning-
ens chefredaktör/AD - Satorin 
Vacanos dator pajjade och att 
arbetet med tidningen tog all 
hans SL-tid. Jag - Satorin Vaca-
no tappade därför vid den här 
tiden lite av sugen för SL vilket 
även sammanföll med ett dator-
haveri.
Oförmågan att kunna vistas i SL 
under den tiden tog mig tillbaka 
till RL som man hade försakat.
Efter ett tag hade man blivit 
avgiftad från den virtuella drog 
som Second Life blivit för mig. 
Glädjen att göra ett magazine, 
eller låt oss säga två, för i samma 
veva hade vi tillsammans med 
sydsvenskan lanserat webbtid-
ningen www.mvw.se . 
Men hur bevakar man en virtuell 
värld som man inte kan komma 
in i?
Det gick ju inte av förståliga skäl. 

Vid den här tiden så dök det 
även upp ett nytt jobb i mitt liv 
samtidigt som jag precis hade 
påbörjat en ny utbildning. Detta 
kom att sluka all min tid och SL 
kom allt längre och längre bort.
Något som dock inte försvan var 
saknaden efter alla dessa goa 

Ledaren

vänner som man hade i detta 
lustiga medie. 
När utbildningen tog slut och 
den sura lånedator som jag 
under tiden hankat mig fram på 
skulle lämnas tillbaka så blev det 
tvunget till att skaffa sig en egen 
ny lap.
Återigen kunde man besöka 
dessa virtuella lekplatser, men 
mycket hade hänt under de ett 
och ett halvt år jag varit från-
varande. Flera gamla vänner 
hade också försvunnit, simar lika 
så. Nya gruperingar och intriger 
hade skapats och många nya 
avatarer hade börjat att befol-
ka svenskbyggderna i Second 
Life. 
Det blev lite som att börja om på 
nytt som newbee. Man fick lära 
sig saker på nytt och förundras 

över de inovationer som hänt 
eller inte hänt (LINDENS men va 
fan?)
Jag började att leta efter ett nytt 
mission i SL, för tidning skulle det 
aldrig bli igen för det lovade jag 
tidigt mig själv. Nu undrar säkert 
några av er vad jag menar med 
mission? För att inte tröttna eller 
bli en ständigt dansare anser 
jag att något vettigt måste man 
göra i SL. Testade på lite av varje 
men insåg snabbt att jag varken 
var en duktig kläddesigner eller 
husbyggare. Min nyfikenhet och 
notoriska påflugenhet fanns kvar 
så va fan - vi kör igen. 
Under tiden som pdf-tidningen 
Slainthe magazine hållit upp vill 
jag hylla Kay Uggla som tappert 
kämpat på med en nödtidning 
för att hålla alla intresserade av 
vad som händer och sker i SL 
uppdaterade.

Vad händer då i ”nya” Slainthe?
Förutom den nya layouten och 
fonten så tänker vi från redaktio-
nen göra mer featurereportage 
och artiklar om mode, design, 
evenemang mm.
Vi hoppas att ni gamla läsare ska 
gilla den nya tidingen men även 
alla ni nya läsare. Vi vil även få 
in förslag, synpunkter och tips 
på artiklar. Vill du kanske ingå i 
redaktionen eller annonsera så 
går även det bra att göra så. 
Maila till satorin@xroad.co.uk

Eder chefredaktör
Satorin Vacano 

Det kändes som att vår tidning var 
saknad av SL-invånarna
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Malmo – vara eller inte 
vara det är frågan?
Finns den 
politiska 
viljan?

Vad händer på Malmo? Eller vad är det som inte händer? Det frågar sig allt 
fler av invånarna i Second Lifes svenskbygder. På tidningens redaktion har 
vi en ökande utsträckning uppmärksammat ett missnöje och förundran över 
hur verksamheten bedrivs på de tre Malmo-simarna.

Vi har också förstått att tiden närmar sig för en utvärdering av Malmo-
projektet. Utvärderingen kommer att vara ett beslutsunderlag för om och 
hur Malmös politiker skall besluta om en fortsättning eller inte.

Malmo möttes med hög för-
väntan efter all den informa-
tion som förmedlats genom de 
media som når ut till invånarna 
i Second Life och via ledande 
företrädare för de konsulter som 
fått uppdraget att ”bygga” och 
etablera Malmös verksamhet i 
Second Life.
 
Tidningen bedömer att det i 
dagsläget råder, ett ifrågasät-
tande av hur verksamheten 
bedrivs. Näst intill dagligen har 
vi fått ta del av starkt kritiska 
synpunkter. Vilket vi tycker är 
oerhört tråkigt eftersom det 
borde finns plats för ett Malmo 
som politikerna en gång tänkt 
sig det även om inte beman-
ningsproblemet är löst.

Några invånare har även be-
rättat om bemötanden på de 
kommunalt drivna simarna, 
som inte står i samklang med 
de intentioner som ledande 
politiker och tjänstemän i 
Malmös kommunhus har gett 
uttryck för i de intervjuer som 
tidningen nyligen har haft med 
dem. Ja, det finns invånare i 
svenskbygderna, som för tid-

ningen har uppgivit att de ofta 
möts av ignorans eller känner 
sig direkt hotade av ”personal” 
på Malmo-simarna. Sätt som 
skulle kunna vara åtalbart i Real 
Life.
Att det måste finnas regler för 
hur man uppför sig på simarna 
är väl riktigt. Att besökare med 
oetiska uppträdande aldrig 
kan ursäktas och skall förhin-
dras på ett kraftfullt sätt.

”Den ”personal” du refererar 
till är hängivna användare som 
ställt upp utan någon ersätt-
ning för att se till att det regler 
som vi har satt upp i Malmö 
Second life åtföljs.” Säger Ui 
Beam i en intervju med tidning-
ens reporter.
”Allt för att skapa trevnad på 
största möjliga sätt. Att det skul-
le förekomma hot från dessa 
värdar har jag ingen vetskap 
om. En del av de användare 
som har blivit bannade från 

Malmö har betett sig på ett sätt 
som inte kan accepteras. Att 
vara värd (officer) och hanskas 
med personer som inte är önsk-
värda är inte en lätt uppgift 
då de ofta får påhopp från de 
som blir tillsagda. Så det är inte 
en lätt uppgift att dels finnas i 
Malmö som privatperson och 
även som rollen som värd.

Vi har för närvarande 6 stycken 
värdar som kan rådfråga var-
andra för att det ska bli vettiga 
beslut. Om det är frågan om 
en banning så rådfrågar dom 
i regel mig innan det sker. Jag 
har inte tagit del av något fall 
där det skulle vara något som 
styrker att värdarna skulle ha 
bettet sig på ett sånt sätt att 
det skulle vara åtalbart. Tvärt-
om så har värdarna varit myck-
et tolleranta. Att det skulle vara 
något i värdarnas beteende 
som skulle vara åtalbart finner 
jag högst osannolikt.”

Den 10 februari i år öppnades 
Malmo. Lite mer än 9 månader 
har gått. Vad har hänt?
 
Redan 2008 i januari skrev vi 
i Slainthe om Malmös kom-
mande satsning Second Life. 
Det var ett riktigt scoop när tid-
ningen levererade nyheten att 
Malmö fått bidrag med 800 000 
SEK vi Tillväxtverket. 
http://xroad.co.uk/Slainthe2_1.pdf

Malmö sökte och fick projekt-
medel för att utveckla sin front-
deskservice till medborgarna 
med hjälp av SL. Det berättade 
Daniel Persson, dåvarande po-
litiker med ansvar för projektet 
för Slainthes reporter i januari 
2008.
Projektet innebar att man ville 
skapa en helhetssyn för sitt in-
formationsstöd till medborgar-
na med ett medborgarcenter 
som har en bemannad front-
desk och förbättrad telefon-
service.
”Målet är att man skall få svar 
på sin fråga redan vid sin första 
kontakt med kommunen och 
inte behöv skickas runt till flera 
befattningshavare. Tanken är 
att SL skall vara en del av front-

desken och där invånarna kan 
få sin service via webben.” sa 
Daniel Person då.

Vidare berättade han för tid-
ningens reporter, att man kom-
mer att ha en bemanning från 
kl. 9 till 21 alla dagar i veckan. 
Under hösten 2008 skall driften 
vara igång i SL. Grethe Lindhe 
som är projektledare berättade 
i januari 2008 att Malmo-simen 
skulle ha sin premiär den 1 de-
cember 2008 med fullt utbyggd 
bemanning i realtid. Man hade 
tagit hjälp vid utformningen av 
studenterna som utbildar sig 
till kaospiloter vid Malmö Hög-
skola. I programmet för Malmo 
ingår att skolor och organisatio-
ner och inte minst unga förmå-
gor i Malmö skall få en virtuell 
scen för att visa upp sig på.
Det här är uppgifter som läm-
nades till tidningen 2008. Det lät 
då oerhört spännande!

Men så kom finanskrisen och 
Malmö lade bl. a. ner sina pla-
ner på bemannade ”Medbor-
garcentra” och därmed för-
svann en del av basen även för 
Malmo tycker projektledningen. 
Invånare i svenskbygderna kun-
de också märka att byggnatio-
nerna på Malmo blev färre än 
vad som kunde förväntas efter 
all den information som gått ut. 

Men det är fullt förståligt att en 
finanskris och brinnande stads-
delar i staden fick politikerna 
att dra åt svångremmen när 

det gäller en ” utmaning att 
våga använda vad många 
anser vara en ”avantgardistisk 
teknik” med tveksam direkt 
nytta för Malmös skattebeta-
lare. Men man hade ju fått 800 
000 kr från EU och Nutek och 
därutöver beviljat 300 000 kr 
av malmöbornas skattemedel 
för projektet under tre år. Totalt 
nästan 1,2 miljoner SEK! Så man 
fortsatte projektet, men med 
uppenbart förändrade förut-
sättningar. Och Malmo kunde 
slutligen öppnas något ned-
bantat och några månader 
försenat den 10:e februari 2009 
och invigas under maj 2009.

Vad har hänt av allt det som 
skulle hända och som man sök-
te och fick pengar för?
Många upplever att vi har fått 
ytterligare tre oftast öde simar. 
En viss klubbverksamhet bedrivs, 
några möten och samman-
komster har ägt rum och det 
har förekommit några kurser. 
Men de flesta är nog av den 
uppfattningen att verksam-
heten på Malmo idag inte på 
långa vägar står i en rimlig re-
lation till vad ansvariga politiker 
en gång sa och vad de förvän-
tat sig.
Men vi vill dock säga att vi 
under de senaste veckorna 
har förhoppningsfullt noterat 
några ”nya” projekt eller eve-
nemang på Malmo.

Tidningen Slainthe har under 
november 2009 intervjuat bl.a. 

Medborgarkontoret i gamla Second Sweden
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medel är inte avsatt för detta. 
Tanken är att använda idéer 
och satsningar som ändå görs 
i Malmö kommun under en tid 
som COP 15 pågår i Köpen-
hamn. Vi kanske lägger till Strea-
mede möten, tipsrunda med 
miljöfrågor med mera. Vi hop-
pas att ”invånarna” i Second 
Life är – eller blir engagerade i 
seriösa miljöfrågor.

På tidningen hoppas vi fortfa-
rande att Malmo kan fortsätta. 
För den skulle fylla ett behov av 
mer kulturella evenemang med 
tydligare samhällsnytta.
Man har försökt få igång verk-
samheten under 9 månader 
under en ledning bestående 
av ”personal” från bl. a. gamla 
Second Sweden. Under samma 
tid har ett antal entreprenörer 
och evenemangsarrangörer 
som tvingades flytta när Second 
Sweden lades ner, lyckats driva 
igång och etablera sina verk-
samheter. Det krävs nog ett 
kraftigt omtänk i ledningen för 
Malmo-projektet och en atti-
tydförändring hos ”personalen” 
för att få Malmo att lyfta till de 
förväntningar som finns hos po-
litikerna trots att man har alla 
Malmös resurser i ryggen.
”Jag tycker det är fel att säga 
”under ledning av personal 

från gamla Second Sweden”. 
Det är helt fel.” Säger Ui Beam 
till tidningens reporter.
” Vi har gett utrymme åt använ-
dare att själva skapa i Malmö 
Second Life, meningen är ju att 
användarna ska få möjlighet 
att påverka ytan och innehåll. 
Att få utrymme för sin kreativitet 
och skapa. Det är en ständig 
utvecklingsprocess, hur man 
ska hantera den virtuella miljön 
som Malmö kan dra lärdom av.
Att verka i en virtuell miljö på 

det här sätter är nytt för många 
i projektet och tar sin tid att 
vänja sig vid. Jag är överty-
gad om att Malmö kan dra stor 
nytta av det här projektet och 
i framtiden om man väljer att 
finnas i den virtuella miljön, har 
fått stora kunskaper som är till 
stor nytta.”

”Att det finns andra arrangörer 
som har gjort events känner jag 
till och är något som jag tycker 
är bra.” Fortsätter Ui Beam till 
tidningens reporter.
”Jag tycker att alla privata in-
tivativ främjar Second life och 
tycker det är fantastiskt att det 
är så många som använder sin 
tid till att skapa events för an-
dra utan någon egen vinning. 
Och så sker även i Malmö.
Ditt påstående att det skulle 
krävas en attitydförändring hos 
”personalen” tycker jag är ta-
get ur luften eftersom det inte 
finns någon generell negativ 
”attityd” hos de som verkar i 
Malmö Second Life. De är inte 
anställda och har sin fulla rätt 
att utrycka sina åsikter som pri-
vatpersoner. Det är något som 
är viktigt att skilja på. De är i 
första hand privatpersoner och 
i andra hand användare som 
ställer upp helt ideellt som vär-
dar. Vad de personerna säger 

Disco i skybaren på Malmo-simen

Samling vid Malmos populära 
sandbox

Grethe Lindhe, kommunens 
projektledare, men också kom-
munalrådet Carina Nilsson, som 
är politiskt ansvarig för bl.a. 
Malmo-projektet:

Tidningens reporter:
- Varför beslutade man att 
öppna Malmo 10 februari i år, 
nästan ett halvår efter det att 
finanskrisen var ett faktum och 
dess effekter på Malmö säkert 
kunde anas för stadens politiker 
när dessutom ett av villkoren för 
att kunna ge avsedd service till 
besökarna inte längre kunde 
uppfyllas då Medborgarcentret 
inte längre fanns med dess fy-
siska bemanning under en stor 
del av dagen?

Catarina Nilsson: 
- Vi har ett kontrakt med Nutek 
som går ut den 31 december 
2009. I allt väsentligt sker finan-
sieringen genom Nutek, de 
medel som kommunen anslagit 
är ett mindre engångsbelopp 
avsatt i budget för 2009. Effek-
terna av finanskrisen däremot 
hade betydelse inför beslutet 
att inte avsätta medel för be-
manning av ett medborgar-
center.

Vilken samhällsnytta ansåg 
man att en fortsatt drift av 
Malmo i Second Life skulle ha 
gett medborgarna i Malmö när 
man påbörjade projektet?

- Det är viktigt för Malmö stad 
att ligga i framkant av utveck-
lingen när det gäller ny teknik 
och nya tjänster mot otraditio-
nella målgrupper. Vi vill nå ut till 
Malmöborna med satsningar 
på olika digitala tjänster och 
skapa forum för mötesplatser 
av skilda slag. För de Malmö-
bor som använder och besöker 
den virtuella världen skulle det 
kunna bli en ny mötesplats där 
man träffas, diskuterar, upple-
ver saker tillsammans även om 
man inte träffas fysiskt. Möjlig-
heten att uppträda på en scen 
har gett positiv respons. En mö-
tesplats som kanske också pas-
sar funktionshindrade personer 
och personer som av olika skäl 

trivs med virtuella möten där 
man alltid kan finna någon att 
prata med.

Hur ser man från den politiska 
nivån på en fortsatt drift av 
Malmo I Second Life och vil-
ken inriktning skall verksam-
heten där ha och vilken nytta 
skall verksamheten ge Malmös 
medborgare för att motivera 
att fortsatta skattemedel i fram-
tiden används i Second Life?

- Det är för tidigt att säga om 
det blir en fortsatt satsning på 
Second Life eller om andra vir-
tuella världar kan bli aktuella i 
framtiden. Second Life utvärde-
ras av universitetet och högsko-
lan. Vi får se vad utvärdering-
arna ger och detta tillsammans 
med våra egna erfarenheter 
får ligga till grund för beslut.

Mot bakgrund av att verksam-
heten på Malmo i Second Life 
är under debatt bland ”invå-
narna” i Second Life undrar jag 
om du som politiker har besökt 
Malmo och tagit del av verk-
samheten där? 

- Som politiker försöker jag re-
gelbundet ta del av de olika di-
gitala mötesplatserna, men jag 
måste erkänna att jag inte har 
varit inne särskilt många gång-
er på Second Life. Genom pro-
jektledaren har jag emellertid 
förstått att det pågår diskus-
sioner om vad kommunen mer 
kan göra där för att stimulera 
och utveckla mötesplatsen. 
Från kommunens sida ser vi 
gärna att besökarna själva ska 
visa sin kreativitet och bygga vi-
dare på innehållet för att skapa 
en bra miljö. Kommunen har 
begränsade medel både eko-
nomiskt och personellt i det här 
avseendet.

Vad anser du om den nuva-
rande verksamhetens nytta för 
Malmöborna?

- Malmöborna i allmänhet kan 
inte anses ha någon direkt nyt-
ta av verksamheten. Men det 
innebär en möjlighet att hitta 

nya former för möten 
och samtal, och som 
vi från kommu-
nens sida gärna 
ville testa i en värld 
som ständigt ut-
vecklas mot mer och 
mer virtuella möten.

Är det motive-
rat att satsa 
skattemedel 
på att föra ut 
information 
från Köpen-
hamnskon-
f e r e n s e n 
COP 15 via 
S e c o n d 
Life och 
M a l m o 
när det 
finns an-
dra me-
dier som 
kommer 
att be-
vaka 

konferensen 
ur alla upp-
tänkliga vink-
lingar? 

- Vi kom-
mer inte att 
lägga ut infor-
mation från Kö-
penhamnskon-
ferensen COP 
15, däremot ska 
vi försöka skapa 
möjligheter för 
diskussioner inom 
något område 
som bör intres-
sera alla oavsett 
var i världen man 
kommer ifrån. 
Det finns planer 
på att involvera 
tyska Second 
Life i vårt forum. 
Några skatte-
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och gör utanför sin roll som värd 
är inget som som Malmö ska 
ha någon åsikt om. I sina roller 
som värdar så ser jag att de har 
utfört detta med stort engage-
mang som jag beundransvärt 
och med en positiv anda där 
man vill att Malmö i Second Life 
ska bli ett lyckat projekt.”

Det räcker inte med att göra 
mer samma av det som redan 

gjorts på Malmo. Man måste 
tänka nytt! Klarar man av det? 
Eller kommer de förbrukade 
nästan 1,2 miljoner SEK att bli en 
förlorad investering för malmö-
borna och EUs skattebetalare?

Det verkar som projektledningen 
främst satt ungdom mellan 18 
och 30 år i fokus. Är det därför 
som evenemangen främst är 
spel och klubbverksamhet?

År inte det att underskatta den 
ålderskategorins intresse för nå-
got mer allvarliga frågor som 
handlar om deras egen vardag 
i deras stad, för deras kulturin-
tresse och intresse för tex kurs-
verksamheter etc? Hur bidrar 
Malmo-simen till att ungdomar 
hittar någon att diskutera sina 
verkliga problem och intressen 
med på Malmo?

En jättestor tom bibliotekshall! 
Ett schackbräde! En stor sand-
låda! Nattklubbar!
Säg vad behövs mer för att 
bidra till invånarnas informa-
tionsbehov?
Men var finns den tillräckligt 
intresserade, engagerade, 
lustfylla inspirerande driftiga 
ledning, som förmår att utveck-
la verksamheten över gränsen 
mellan RL och SL så att den 
skapar nytta för Malmös skat-
tebetalare?

Det är den utmaning, som poli-
tiker och ansvariga tjänstemän 
uppenbart står inför. Tar dom 
inte den, är det sannolikt att 
Malmo skall bli ännu ett bloss 
som ett kort ögonblick flamma-
de till på våra förhoppningars 
himmel.

Som i alla verksamheter som 
inte är framgångsrika, bör nog 
ägaren ta sig en funderare 
på dels inriktning och hur led-
ningen av projektet utövas och 

göra de ändringar som är nöd-
vändiga för att de goda poli-
tiska intuitionerna skall kunna 
förverkligas. För det kan de! 

Med en driftig entreprenör med 
engagemang, som ansvarig för 
Malmo finns ju alla möjligheter 
att göra Malmo till en aktiv mö-
tespalts inte bara för malmöbor. 
Det går! Det vet vi alla som vis-
tas i Second Lifes svenskbygder!

 •Var finns Rosengård med dess 
invånare och problem i Second 
Life? Second Life har ju visat sig 
kunna fungera väl som mötes-
plats och diskussionsforum. Där 
skulle politiker och myndigheter 
som polis och räddningsverk m. 
fl. kunna möta invånarna på ett 
konstruktivt sätt i gemensamma 
aktiviteter.
 •Var finns Malmös skolor? 
Second Life som utbildnings-
plattform har används bl.a. av 
högskolan i Kalmar sedan flera 
år med gott resultat. Tidningen 
förmedlar gärna kontakter.

 •Var finns kulturen? Malmö har 
ju bl.a. ett aktivt bibliotek med 
massor av kulturaktiviteter. SL 
används ständigt som scen för 
föreläsningar och diskussioner 
runt kultur mm.
 •Var finns föreningar och sam-
fund? Sådana finns det flera av 
bland de grupper som staden 
har all anledning att kommuni-
cera med.
  •Var finns arbetsförmedlingen ?
 •Var finns polisen och andra 
myndigheter och samhällsfunk-
tioner?

Var finns det Malmö som är av 
betydelse för dess medborga-
re? Vi hoppas att det ännu finns 
tid kvar för Malmös politiker och 
projektledning att genomföra 
sitt goda initiativ så att sats-
ningen på Malmo inte blir ett 
onödigt och snöpligt misslyck-
ande på grund av en mängd 
otillräckligheter, slentrian och 
tillkortakommanden.

/Kay Uggla

Här finns resurser:
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