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Sökande: Remixfestival, Kulturforum 
Kulturforumsgruppen (arbetsgruppen för barn- och ungdomskultur) fick i januari 
2012 i uppdrag att ta fram underlag till en utvecklingsstrategi för barn -och 
ungdomskulturen i Jönköpings län. Arbetet med Dreamhack och REMIX-
festivalen är central för processen vad gäller ungdomars nya digitala kulturvanor, 
kulturyttringar och egna skapande.  
 
Remixfestivalen är ett utvecklingsprojekt för både ny kompetens och 
verksamhetsutveckling. I stället för att studera, betrakta och besöka så är projektet 
fokuserat på handling - learning by doing. 
 
Projektbudgeten uppgår till 150 000 kronor. Regional utveckling bedömer att 
projektet är framtidsinriktat med ungdomar som primär målgrupp. 
 
Regional utveckling föreslår Regionala utvecklingsdelegationen besluta 
att ur kulturaktivitetsanslaget anslå 150 000 kronor till Remixfestivalen, 
Kulturforum. 
 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör 

Ola Lundmark 
Regional utvecklingsdirektör 
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Nordens fo rsta Remix festival i 
Jo nko ping med lansering pa  
Dreamhack. 

 
“The creative act is no longer about building something out of nothing but rather building something 
new out of cultural products that already exist.” 
Wired magazine. 

 

Inledning 
Barn och ungdomar har nya kulturvanor och ett nytt eget skapande. Internet och tillgänglighet 

skapar en helt ny kontext som är naturlig för dem att agera inom och det gäller i allra högsta grad 

eget skapande och kulturkonsumtion. Det krävs förändringar i både kompetens, förhållningssätt och 

arbetsmetoder för tjänstemän och verksamheter inom kultur. Remixfestivalen är ett 

utvecklingsprojekt för både ny kompetens och verksamhetsutveckling. I stället för att studera, 

betrakta och besöka så är projektet fokuserat på handling - learning by doing. På så sätt är 

Remixfestivalen en konkret möjlighet att arbeta sig in i ett cross-medialt arbetssätt och skapa en 

tydlig kontaktyta till ungdomarna. Detta för att bättre förstå de kulturyttringar som finns bland dem 

och för att implementera dessa i verksamheten. 

 

Målgrupp 
Tävlingen och festivalen vänder sig till framförallt unga personer som gör sin media ”prosumtion” i 

web 2.0 strukturer. Web 2.0 innebär stora möjligheter för användaren att interagera och samarbeta 

och ”prosumtion” är ett ord som ibland beskriver den som remixar, en blandning av konsumtion och 

produktion.   

Tävlingen 
Tävlingen är som alla andra satt med startdatum (Dreamhack) och ett slutdatum samt bestämda 

ramar för tidslängder på verk m.m. Exempelvis måste allt material som används vara öppet d.v.s. 

licensierat under Creative Commons och på så sätt fritt att använda. Tävlingen lanseras på 

Dreamhack men man ”laddar upp” sitt tävlingsbidrag på en sajt. Dessa behandlas sedan av en jury 

och resultatet presenteras under festivalen.   
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Nordens första REMIX-festival 
Dreamhack är inte bara Sveriges utan också världens största digitala festival och den självklara 

platsen och tillfället att lansera en Remixfestival. Detta är något som utöver Dreamhack skulle sätta 

Jönköpings län på den digitala kartan för barn och ungdomar men med ett tydligt kulturavtryck. 

Resultatet av tävlingen är en två dagars utställning och festival, våren 2013, där verk från 10 

utställare visas upp och utställarna erhåller ett pris i from av en workshop genomförd av en 

framstående konstnär i remix-konst. Hela händelsen kommer att ske Cross-medialt d.v.s. med 

närvaro på flera plattformar. Verken i festivalen kommer kunna ses både on- och off-line i en lokal i 

Jönköping men även på en hemsida. Utställningen kommer även att erbjudas till kommuner i länet. 

 Andra remixfestivaler är: RE/mixed Media festival i Brooklyn NY och London Remixed Festival. 

 

Varför remix? Vad är remix? 
I remixkulturen så handlar det om att förbättra, redigera, kombinera, ändra, integrera eller på annat 

sätt blanda och förändra redan existerande verk eller liknande. Wired magazine beskriver det på 

följande sätt: ”Den kreativa handlingen handlar inte längre om att göra någonting nytt från ingenting 

utan snarare om att göra någonting nytt av det som redan finns.” Detta ger sig uttryck ibland annat 

genom att sätta ihop filmsekvenser från olika källor med andra ljudkällor och genom detta skapa ny 

mening och innehåll. Remix som företeelse är ett tydligt spår i den nya digitala kulturen.  

Exempel: http://www.youtube.com/watch?v=wH7lxkztCR8&feature=related 

 

Utvecklingsstrategin och kopplingen därtill. 
Kulturforumsgruppen (arbetsgruppen för barn- och ungdomskultur) fick i januari 2012 i uppdrag att 

ta fram underlag till en utvecklingsstrategi för barn -och ungdomskulturen i Jönköpings län. 

Underlaget ska vara klart vid årsskiftet för att sedan gå på remiss. I maj 2013 ska strategin vara helt 

färdigställd och ingå som en naturlig del i den regionala kulturplanen. Som ett led i detta arbete har 

kulturforumsgruppen tagit fram ett arbetsupplägg där olika former av kunskapsinsamling, kompetens 

och verksamhetsutveckling ingår. Arbetet med Dreamhack och REMIX-festivalen är central för den 

processen vad gäller ungdomars nya digitala kulturvanor, kulturyttringar, egna skapande och ger oss 

en bättre förståelse för begrepp som crossmedia, open source, creative commons etc. 

 

http://remixedmedia.org/
http://www.richmix.org.uk/whats-on/event/london-remixed-festival/
http://www.youtube.com/watch?v=wH7lxkztCR8&feature=related
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Budget. 
Oktober 
Utveckling av portal samt verktyg för uppladdning av remix material, utveckling av gränssnitt samt 
juridiska lösningar görs i samarbete med media företaget FABEL som har en utvecklad speciell 
kompetens för just detta område. (Material om Fabel bilaga.1 av 1) 70.000kr 
 
November 
Lansering av Remix festivalen på Dreamhack. 
Lokalhyra       30.000kr 
Monter: mattor, rigg etc.      10.000kr 
Projektions yta och projektor samt byggarbete    10.000kr 
Access/marknadsföring digitala nätverk  
(hemsida, epost, twitter och Facebook, når 180.000personer)   20.000kr 
Övriga kostnader      10.000kr 
 

        Summa: 150.000kr 
 
Samtliga arbetsinsatser fördelas på deltagande verksamheters befintliga budget.   

 
 
 
Deltagande verksamheter: 
Riksteatern i Jönköpings län, Jönköpings läns museum, Smålands Musik och Teater, 
Folkrörelsearkivet i Jönköpings län, Kultur och Utveckling – Bild och form, dans, film, hemslöjd och 
Länsbibliotek Jönköping. 
 
 
 
 
För Kulturforumsgruppen 
Niclas Flink 
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Grundläggning för remixfestival 

Stockholm 22:a september 2012 

Bakgrund och analys 

Kulturen är i ständig rörelse likväl är vi. För att stimulera sina lärprocesser om cross-media och 

skapa samverkan mellan olika utvecklingsinsatser skall Landstinget i Jönköping genomföra ett projekt 

med arbetsnamnet ”remix-festival”.  Ambitionen med festivalen är att den skall vara attraktiv för 

framförallt unga personer (men alla är välkomna) som gör sin media ”prosumtion” i web 2.0 

strukturer. Prosumtion är ett ord som ibland beskriver den som remixar, en blandning av konsumtion 

och produktion. Ett viktigt element i festivalen är att innehållet som används är lagligt, detta behov 

tillgodoses genom att all remix måste utgår från creative commons licensierat material. 

Sammanfattningsvis kan projektet sägas bygga på tre pelare: 

 Kollaborativt skapande. ”Copy, transform, combine”, mänskligt skapande bygger på att vi 

lär av varandra inspireras och lägger till vår personliga twist. Remix handlar om detta och 

samtidigt att ge tydliga referenser till var man plockar sin inspiration, intertextualitet. 

 Öppna licenser, creative commons. Med introduktionen av delning som är så populärt på 

nätet kan en tjänst/upplevelse/vara delas av många utan att den slits eller förstörs. 

Tekniken utmanar hur vi har sett på ägande och upphovsrätt vilket debatterats flitigt de 

senaste 10 året. Ett stort nätverk av akademiker och praktiker har försökt hitta lösningar på 

hur man kan bearbeta de ekonomiska rättigheterna i on-linemiljöer och svaret har blivit 

”creative commons” en flexibel licensstruktur. Allt material i festivalen kommer byggas 

från creative commons och allt som visas och produceras kommer att licensieras under 

creative commons. 

 Cross-media, närvaro på flera plattformar. Verken i festivalen kommer kunna ses både on- 

och off-line i en lokal i Jönköping men även på en hemsida. 

Leverabler 

Leveransen består av ett festivalkoncept och den digitala infrastrukturen för insamling och omröstning 

kring ingående innehåll. Leveransen kan delas i två delar: 

 

Dialog, koordinering och konceptutveckling 

Fabel ansvarar för att i dialog med Landstinget ta fram ramverket för festivalen och parallellt upprätt 

hålla syftet med festivalproduktionen att skapa en lärprocess för Landstingets utvecklare. I arbetet 

ingår även att ta fram kommunikationsplan, upplägg för urvalsprocess av verk, extern dialog med 

utvalda partners för att bredda kännedom om festivalen.  
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Produktion och formgivning av digital infrastruktur för insamling och spridning 

När parterna är överens om de grundläggande förutsättningarna, urvalskriterier, urvalsmetod och 

konstnärligt ramverk tar Fabel fram så kallade wireframes, ett skelett för hemsidan. Parallellt med 

sidans struktur tas två designförslag fram. Efter val av design implementeras designen på sidan och 

insamlingen av festivalinnehåll kan påbörjas. 

 

Sajten skall vara lajv senast den 16:e november så att insamling kan ske under Dreamhack i Jönköping 

med premiär den 22:a november 2012. 

Landstinget i Jönköpings ansvar 

Ingående partners samverkat till att sprida information om möjligheten till deltagande via sina kanaler, 

via länk i nyhetsbrev, info till konsulenter och kulturnätverk. Att bistå Fabel med feed-back på 

arbetsförslagen. Produktionen måste hålla ganska gott tempo för att kunna lanseras i sambend med 

Dreamhack. 

Ingående konsulter 

Mirko Lempert, kommer bistå i konceptutvecklingen. 

Tony Hultqvist, mediaproducent kommer göra form. 

Therese Jonasson, kommer ansvara för kommunikationsarbetet och pressreleaser inför och efter eventet. 

Anders Nordin, kommer att hålla i webbstrukturen. 

Max Valentin, kommer bistå i lärprocessen och dialog. 

Budget 

Konceptutveckling 12000 

Webbutveckling 25000 

Formgivning av material 16000 

    

Resor 3200 

Boende 3600 

    

Projektkoordinering 10000 

    

Summa 69800 

 

Priser är redovisade exklusive moms. Material- och licenskostnader är inkluderade. För arbete utöver 

det budgeterade tillkommer en kostnad om 900 kr/h 

Nästa steg – genomförande av festival 

Arbetet beskrivet ovan tar projektet fram till sin insamlingsfas. I nästa steg skall det fysiska 

evenemanget planteras. Tanken är att göra en tvådagars festival i en av Landstingets byggnader där 
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verk från 10 utställare visas upp och utställarna erhåller ett pris i from av en workshop genomförd av 

en framstående konstnär i remix-konst. 

Om leverantören 

Fabel är en kommunikationsbyrå som arbetar med att säkra värden i organisationer, grupper och 

individer. Det innebär kartläggning av värden i organisationer, attitydpåverkan kring värderingar för 

att stärka organisationen, rekrytering och utveckling av ledare, visualiseringsarbete av värden, 

processledning och kreativitetsledning.  

Fabels verksamhet står huvudsakligen på två ben. Det första benet är pedagogiska tjänster och 

produkter till utbildningssektorn och offentlig verksamhet. Exempel på kunder inom detta segment är 

Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Göteborgs Universitet, Göteborgs gymnasieskolor, 

Riksdagen och museer över hela Sverige. Fabels andra ben är visualisering av värden och attityder i 

samband med organisations-utveckling/förändring. Exempel på kunder är Riksteatern, 

Polishögskolan, W.L Gore Scandinavia, Haglöfs, Region Blekinge och Svenskt Näringsliv.  
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