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Nätverkstan Kultur (SvB)
Nätverkstan har sitt säte i Göteborg.
Lagerhuset, Heurlins plats 1B
www.natverkstan.net
Verksamhetsområde
Nätverkstan är en oberoende aktör i svenskt och
internationellt kulturliv som verkar för kritisk offentlighet, nyskapande och öppenhet. Nätverkstan stöder
småskalig publicistisk, kulturell och konstnärlig verksamhet.
Organisation
Nätverkstan startades 1996 och ägs av stiftelsen
Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst (ekonomisk
förening) och studieförbundet Sensus västra Sverige.
Nätverkstan är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SvB).

NÄTVERKSTAN 2020

Ett år av oväntat lärande
Med våra studenter på Kulturverkstan brukar vi
prata om vikten av att vara öppen för det oväntade
lärandet. Att allt inte går att specificera i inlärningsmål. 2020 har varit ett år av oväntat lärande.
Kanske kommer vi under 2021 att landa i ”det
nya normala.” Med nyvunna lärdomar kommer
vi även i framtiden att arbeta med digitala möten,
distansundervisning, tutorials, webinarier, communities, streamade och filmade samtal etc. Det finns
många saker vi längtar efter och en del saker som
vi hoppas att vi aldrig vänjer oss vid.

till mobilisering, digital omställning, krisstöd
och innovativa idéer att sedan ställa samman och
förmedla via sociala medier. Vi fokuserade på
distansutbildningar, streaming av kulturarrangemang och rådgivning.

I en tid av kris är det viktigt att försöka hålla
fokus även på den underliggande samhällsutvecklingen. Den ökade polariseringen kan ses som en
oförmåga att hantera komplexitet och en mångfald
av perspektiv. Många goda initiativ havereras av
samma skäl. Genom att anordna kursen Komplexa
kulturfrågor och hållbar samverkan ville vi tillNätverkstan arbetar för konst- och kulturlivet
som utmanats det gångna året. Förlorade intäkter, sammans med deltagarna fördjupa samtidsdiskusbegränsade möjligheter att möta en publik, utöva sionen och undersöka samverkansmöjligheter.
sin konst och skapa tillsammans. Det kommer att I det läsfrämjande projektet Read! arbetar vi med
att ge unga en möjlighet att utveckla sin egen
ta tid att återhämta sig.
röst i offentligheten tillsammans med föreningen
Skepsis och kulturtidskriftsredaktörer.

”Det finns många saker som vi
längtar efter och en del saker
som vi aldrig vänjer oss vid.”

Digitaliseringen har varit ett fokus under flera år
och nu fick vi möjlighet att lägga större kraft på
området tillsammans med Föreningen Lagerhuset
och Göteborgs Litteraturhus. Med ett nytt projekt
Nätverkstan har klarat pandemins utmaningar
hoppas vi kunna bidra till digital utveckling för
bra. Verksamhetens bredd med en blandning av
både tidskrifter och förlag. Satsningen visar också
offentliga upprdrag och olika tjänster ger en eko- på Lagerhusets potential som nod för publicistisk
nomisk stabilitet med god riskspridning. Ett deoch litterär verksamhet. 2020 togs ett viktigt kliv
legerat ledarskap med självstyrande avdelningar när vi firade husets 100-årsjubileum med att bli
har underlättat krishanteringen. Att satsa på den
medlemmar i Folkets hus och parker. Lagerhuset
psykosociala arbetmiljön har varit väldigt viktigt. – ett folkets hus fullt av kultur!
Att vara snälla mot varandra och oss själva.
Vår verksamhet hade också goda förutsättningar Nu blickar vi framåt men kommer att ge tid till att
att ställa om. I ljuset av många verksamheter i
reflektera över gjorda erfarenheter. Vilka slutsatser
kris har vi känt oss priviligerade och i dialog
kan vi dra? Hur vill vi arbeta? Vad bör göras?
med andra tittat på vad vi kan göra för att stötta.
Tidigt sökte vi navigera bland de olika initiativ
Karin Dalborg vd för Nätverkstan
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NÄTVERKSTAN 2020 – NÅGRA HÖJDPUNKTER

Plattform samlar texter
från kulturtidskrifter
Testing testing test. Tillsammans med gästredaktör
Sara Granér har vi skapat en publikation med texter
med bredd, spets och djup. I Plattform samlas elva
texter från elva kulturtidskrifter på tema test, tips
och samtal. Vi vill ge olika ingångar till läsning och
reflektion och hoppas göra det möjligt för läsare
att hitta något som man kanske inte visste fanns.
Plattform är också ett sätt att skapa synlighet för
kulturtidskrifter såväl digitalt som i det offentliga
rummet. Vi lanserade premiärnumret i samband
med Bokmässan med möjligheten att beställa hem
ett tryckt exemplar utan kostnad. Plattform har sedan spridits genom bland annat bibliotek, kulturhus,
kaféer och tåg. En digital version finns att ladda
ner som app. Mycket i processen med att ta fram
publikationen har varit nytt för oss och det har varit
en väldigt spännande resa. Plattform finanieras av
Kulturrådet och nummer 2 kommer ut under 2021.

Komplexa kulturutmaningar
och hållbar samverkan
”Jag har lärt mig att man
behöver vara uppmärksam på
och ta hänsyn till många olika
faktorer för att kunna leda en
samverkansprocess på ett bra
sätt, såsom språk, makt/roller/
mandat, individ/organisation/
samhälle, historia etc. Jag
har också blivit påmind om
att många kloka ögon för att
nysta i svåra processer är
fenomenalt bättre än ett par!
Utvärdering från en av deltagarna

För första gången genomförde vi hösten 2020 en
kort YH-utbildning för yrkesverksamma. Med
utgångspunkt i konkreta erfarenheter, föreläsare
och litteratur har kursen genererat kunskap om
vad komplexitet är till skillnad från enkla eller
komplicerade frågor och problem. Tillsammans
med 30 deltagare från olika delar av kulturlivet
har vi utforskat de tillvägagångssätt som verkar
gynnsamma, de hinder som uppstår och de frågor
som vi ställer oss när vi initierar och leder samverkan. Vi satte ord på krockar mellan projektform och komplexitet. Vi hittade kunskap och
relevans i konstnärliga processer och deras sätt
att skapa och samarbeta. Vi såg behoven av att
bjuda in och skapa delaktighet och vi lärde mer
om vad som krävs för att få till det. Det har varit
fantastiskt roligt och lärorikt för alla oss som arbetat med kursen och vi hoppas kunna genomföra
den igen framöver!

”Plattform i sig själv är ett
slags experiment eller en del
i Nätverkstans utforskande
arbete för att främja läsning
av kulturtidskrifter. Vi vet inte
om och hur vi kommer att öka
nyfikenheten för tidskrifter
bland olika läsare eller vara
till gagn för de tidskrifter som
medverkar. Men vi testar.”
Sara Granér, gästredaktör. för Plattform nr 1

RESULTAT 2020

20 anställda
Nätverkstan

90 kunder
Redovisning

100 studerande
YH-utbildningar

85 kulturtidskrifter

100 medlemmar
Medieverkstan

Nätverkstan hade under året 20 anställda fördelat på cirka 14,95 årsverken.
Till detta kommer en lång rad personer som anlitas på uppdragsbasis, till
exempel som lärare på Kulturverkstan. I verksamheten ingår bland annat
90 kunder kopplat till redovisningstjänster, 70 studenter på Kulturverkstan,
30 deltagare på Komplexa kulturutmaningar och hållbar samverkan, 85
kulturtidskrifter och 100 medlemmar i Medieverkstan. Under 2020 hade
Nätverkstan en omsättning på 14 335 611 kronor.

Digital utveckling och
streaming för kulturlivet
”Nätverkstan har en uppgift
under denna märkliga tid,
att ta initiativet när det
gäller livestreaming för
kulturaktörer i Göteborg,
och för Medieverkstan att
ta chansen att uppfylla
målet att medverka i och
vara proaktiva i frågan om
kulturens digitalisering”
Leif Eriksson, Medieverkstan
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Vi arbetar löpande med att nyttja tekniken för att
tillgängliggöra kunskap, kreativ produktion och
kulturell verksamhet. Fokus på digitala möjligheter
är inget nytt och mycket fanns redan på plats när
behoven ökade under 2020, men lärdomarna under
det här året har varit enorma. Nästan all verksamhet på Nätverkstan gick att ställa om när vi började
arbeta, utbilda och arrangera på distans. Kulturverkstan gick helt över till distansutbildning och
vi har arbetat upp trygghet med och kunskap om
digitala former som kommer att påverka upplägg
på vår utbildningsverksamhet även framöver.
Efterfrågan på streamingtjänster från Medieverkstan mångdubblades. Den kunskap och teknik
som finns internt gjorde att vi kunde arrangera
möten, samtal och arrangemang med hög kvalitet
inom ramen för befintlig verksamhet och stötta
kulturlivet med streamingtjänster. Sammanlagt
120 000 tittare har tagit del av arrangemang som
vi varit involverade i. Vi har vidare arrangerat
workshops och tutorials och satsar även framåt
på att utveckla Medieverkstan som mötesplats
för personer som vill arbeta med video och ljud.
2020 drog vi även igång en satsning på digital utveckling för tidskrifter och förlag tillsammans med
Göteborg litteraturhus och Föreningen Lagerhuset.

NÄTVERKSTAN 2020 – FOKUSOMRÅDEN

En oberoende
organisation med
bred kompetens
inom kulturpolitik
& kulturekonomi

Samlad kompetens. Personalen och all den kunskap och erfarenhet som finns på Nätverkstan är
vår viktigaste resurs. Det var tydligt under 2020
– omställning till distansundervisning och streaminguppdrag kunde genomföras direkt när smittspridningen ökade. Vår kompetens inom ekonomi
och administration var efterfrågad i allt högre
grad från våra kunder. Hållbara kulturföretag
är ett konkret exempel på när vi kunnat aktivera
vår samlade kompetens. Vi arbetar med enskilda
handledningar, workshops och information för att
stötta mindre kulturaktörer med fokus på strategier
för ekonomisk hållbarhet.
Proaktivt arbetssätt. Med vår breda kunskapsbas har vi kunnat göra egna analyser och initiera
insatser som vi ser behövs. Vi har under året sökt
och fått medel för att kunna genomföra projekt,
insatser och kurser där vi identifierat möjligheter
att stötta och utveckla kulturlivets aktörer. Vår
position och vårt nätverk gör att vi har nära relationer till och upparbetad kunskap om målgruppen.
Under året utformade vi till exempel en YH-kurs
för yrkesverksamma Komplexa kulturutmaningar
och hållbar samverkan som bygger på behov från
tjänstepersoner och kulturlivet.

Utredningar & utgivning. Vi tar fram kunskapsunderlag och gör utredningar. Ett exempel är en
rapport om kulturkluster i Norra Bohuslän I flera
dimensioner som vi tagit fram på uppdrag av
Tanums kommun. Vi producerade även en film
som gör nedslag hos några av kulturaktörerna i
regionen. I Nätverkstans skriftserie gav vi 2020
ut Kulturella och kreativa näringar – vad är det?
av Lotta Lekvall och David Karlsson.

En viktig resurs inom kulturlivet
– vi tillhandahåller rådgivning,
tjänster, utbildning & digital teknik
Vår basverksamhet har utvecklats under året.
Vi har haft kompetenser och resurser som varit
till nytta under pandemin och har med en flexibel
organisation kunnat anpassat verksamheten utifrån
förusättningar och behov.
Rådgivning. Vi har delvis fått en förändrad roll
i relation till våra kunder och arbetar allt mer
coachande och rådgivande. Bland annat har vi
kunnat hjälpa kulturaktörer att orientera sig bland
stödpaket och förändrade regler med anledning av
krisen. Vi har också hjälpa våra kunder och andra
aktörer med den digitala omställning som fått
rekordfart under 2020. Både Nätverkstan Redovisning och Kulturtidskrifter har arbetat intensivt
med detta under året.

Teknik och resurser på plats. När till exempel
ett förlag vill börja spela in ljudböcker eller en
tidskrift funderar på att starta en podd har vi haft
möjligheter att stötta genom tillgång till studios,
teknik för utlån och möjlighet till handledning. Vi
har också kunnat ta en aktiv roll i arbetet med att
streama kulturevenemang.
Kurser och workshops. Vi har arbetat med
fortbildning i form av skräddarsydda, korta och
långa kurser. Vi har arrangerat workshops i bland
annat Konsten att leva på sin konst och Så funkar
poddar! samt tagit fram tutorials.
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En kommunikativ
organsiation som
arbetar i dialog med
kulturliv, förvaltning
och civilsamhälle
Sociala medier. I och med ett förändrat landskap
och snabb omställning identifierade vi olika
behov och vilken roll vi kunde ta. Vi har arbetat
med att samla, paketera och sprida olika initiativ,
statistik, idéer, stödformer och andra resurser för
konstnärer och kulturverksamheter. Räckvidden
på Facebook ökade med mer än det dubbla jämfört med föregående år.

Lyssnandet. Som en viktig utgångspunkt för
vårt kommunikationsarbete genomfördes enskilda
samtal med Nätverkstans anställda för att se hur
alla delar av organisationen bygger upp helheten
och identifiera kommunikationsbehov. Året har
även inneburit stort fokus på omvärldsbevakning
och målgruppsorientering.
Profilering. Vi har sett över och kompletterat
grafisk profil och bildbank, arbetat för att hitta
den röda tråden i formuleringar, uttryck och
form. Med en kommunikatör på plats har vi
kunnat arbeta med kommunikationsstöd till
avdelningar, projekt och satsningar.
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Samverkan. Nätverkstan arbetar för att stötta
och utveckla kulturlivet där vår kompetens gör
mest nytta. Vi arbetar gärna i samarbete med och
relation till. Ofta fungerar vi som brobyggare
mellan kulturliv, förvaltning, politik, ekonomi
och civilsamhälle. Vi har ett vittförgrenat nätverk
i den kulturella infrastrukturen.
Lärande. 2020 låg fokus på helhetsgrepp och
görande, att få fatt på saker i farten och hitta en
form för det. Det har varit möjligt genom att dra
nytta av den samlade kompetens som finns på
Nätverkstan. Vi ser ett fortsatt behov av ökad
internkommunikation och tillfällen att kunna
lära mer av varandra.

Lagerhuset som nod
i Göteborgs kulturliv
Nätverkstan är initiativtagare till Föreningen
Lagerhuset som samlar ett stort antal kulturverksamheter som finns i Lagerhuset Göteborg.
När huset kom med på en lista över möjliga
fastigheter för kommunen att sälja såg vi en
risk att det kluster som byggts upp under lång
tid skulle slås sönder av hyreshöjningar. Genom
mobilisering och ökad kännedom om huset hos
allmänhet, Higab och politiker lyckades vi
stoppa försäljningen.

Lagerhuset 100 år
– ett nytt Folkets hus
fullt av kultur
Hundraårsjubileet den 1 oktober 2020
firades med mingel och tidstypisk livestream. Föreningen Lagerhuset gick
då med i Folkets hus och parker.

”Tillsammans utgör vi ett
unikt kluster som är väl
lämpat som katalysator för
branschutveckling inom
publicistisk verksamhet.”
Karin Dalborg, ordförande Föreningen
Lagerhuset. 2020 beviljades föreningen
medel för ett projekt som arbetar med
digital utveckling av tidskrifter och förlag.

VÅR ORGANISATION

Personalen
på Nätverkstan
2020

Vi vill utmana
maktstrukturer
och verka
för hållbar
utveckling
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Redovisning Johanna Berglund – Anna-Karin Anderss
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Vår position. Vi har under året fortsatt att granska
vår egen maktposition, vilket språk vi använder
och vilka målgrupper vi vänder oss till. Vi har
pratat om strukturell makt i såväl en intern som en
extern kontext. Vi har påbörjat ett arbete med en
ny likabehandlingspolicy och personalen har haft
workshops om jämlikhet och visuell makt. Genom
att arbeta mer proaktivt kan vi göra medvetna val
runt initiativ att satsa på.
Hållbarhetsarbete. Under året har hela personalen
fortbildas i de globala målen och hur arbetet med
hållbar utveckling kan bedrivas. Vi har genomlyst
verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv och
är nu i färd med att ta fram en ny vision.
Samverkan. Vi arbetar för aktivt deltagande i
kulturlivet i samverkan med civilsamhället, inte
minst i relation till Medieverkstan och samarbetet
med Göthenburgo. Vi var bland annat med och
streamade Noncitizen Camera 2020, en digital
tvådagarsfestival som sändes från Stockholm och
Göteborg. Tillsammans med Föreningen Skepsis
driver vi även Read! som skapar rum för läsande,
kritiskt tänkande och samtal mellan ungdomar och
redaktörer. Vi vill bland annat öka intresset för den
komplexa textens roll i samhällsdebatten.
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Breddad rekrytering. Vi examinerar många
kulturprojektledare som tar plats inom såväl det
fria kulturlivet som de etablerade institutionerna
och tror att satsningar på breddad rekrytering spelar
roll. Förutom att erbjuda språkstöd arbetar vi även
med ett intersektionellt perspektiv, där vi ser att
andra bakgrundsfaktorer än migration har betydelse. Vi är även en del av VÅGA, en mässa på
Blå stället för att visa möjligheter för en bredare
målgrupp att söka till konstnärliga utbildningar.

Kulturtidskrifter Maria Felle – Klas Blomgren – Helena Persson – Emma Melldén – Anders Teglund – Lydia Liljegren

Utbildning
Anna Johansen
Jesper Eng
Katarina Närhi
Mikael Löfgren
Johanna Adebäck

Belarus. Vi är engagerade i ett samverkansprojekt
med The Flying University, The Center for Social
Innovation och ICOMOS i Belarus. Det gör att vi
har engagerat oss i det demokratiska revolutionen
och kulturarbetarnas utsatta roll. Vi har publicerat
lägesrapporter och stöttat på de sätt vi har kunnat.
Projektet fokuserar på konflikt och kulturarv och
går under namnet Cultural Heritage Laboratory.
Konsten att leva på sin konst. Vi arbetar för att
stötta små kulturaktörer med kompetenser inom
eko-nomi som inte alla har. Vi vill ge kunskap och
verktyg att kunna leva på sin konst. I år har vi erbjudit gratis rådgivning genom Hållbara kulturföretag med fokuserar på strategier för ekonomisk
hållbarhet.
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Nätverkstans
olika delar
Nätverkstan tillhandahåller kunskap, praktiska verktyg
och tjänster. Organisatoriskt är Nätverkstan indelad i
fem avdelningar men har en flexibel organisation för
att kunna stötta och utveckla kulturlivet på bästa sätt.

Utbildning
Nätverkstan Utbildning arbetar främst med
Kulturverkstan, en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till Internationell kulturprojektledare. Vi
genomför även andra kortare utbildningar inom
kulturområdet inom YH, på uppdrag av andra,
eller på eget initiativ.

Redovisning
Nätverkstan Redovisning hjälper det fria kulturlivet med det mesta som har med ekonomi att göra.
Vi arbetar med bokföring, projektredovisning, fakturering och betalningar. Vi har lång erfarenhet av
vår målgrupp och förstår oss på små och medelstora kulturorganisationers specifika behov.

Kulturtidskrifter

Nätverkstan stöder småskalig publicistisk,
kulturell och konstnärlig verksamhet genom att:
Översätta mellan kulturlivet och förvaltning/
politik/allmänhet; vi talar både konstnärers och
byråkraters språk.
Stödja kulturtidskrifter, förlag och andra med
tjänster inom ekonomi, teknik, distribution,
marknadsföring, fortbildning.
Fortbilda konstnärer och andra kulturaktörer
genom såväl fleråriga utbildningar som kortare
kurser.
Utreda kulturorganisationer på deras och andras
uppdrag – men också på egna initiativ.
Publicera egna och andras skrifter i syfte att
fördjupa och konkretisera den kulturpolitiska
och kulturekonomiska diskussionen.
Agera och samverka när utvecklingen inom
kulturlivet och samhället så kräver det.

Nätverkstan Kulturtidskrifter ger stöd till Sveriges
kulturtidskrifter. Vi arbetar med prenumerationstjänster, registerhantering, återförsäljarnätverk och
olika initiativ för att synliggöra tidskrifter. Målet
är att göra det fria ordet tillgängligt för fler i det
offentliga rummet

Medieverkstan
Nätverkstan ger filmare, konstnärer och andra intresserade av rörlig bild och ljud tillgång till resurser så som lokaler, digital teknik och handledning
genom Medieverkstan. Här finns en poddstudio,
redigeringsstationer för video och utskriftsmöjligheter. Vi arbetar även med streaming.

Uppdrag
Nätverkstan är en resurs för det professionella
kulturlivet, offentlig förvaltning och civilsamhället. Vi kan bland annat kulturpolitik och kulturekonomi. På uppdrag av olika aktörer genomför
vi exempelvis utredningar och seminarier. Vi ingår
även i samarbetsprojekt och driver egna initiativ.

Här följer
avdelningarnas
rapporter för
2020

Nätverkstan Utbildning
Kulturverkstan
Året på Kulturverkstan har inte liknat något annat
och rymmer många lärdomar. Vi har hela tiden
försökt hitta sätt att under rådande förutsättningar
genomföra en så kvalitativ utbildning som möjligt.
Vi har under läsåret och pandemins olika faser
experimenterat med olika former och kombinationer av digital och fysisk undervisning. Vi har
tillsammans med våra studerande utforskat olika
frågor. Hur kan vi få till lärande samtal på Zoom?
Hur skapar vi gemenskap och social samvaro när
vi inte kan ses? Hur hjälper vi en klass som är helt
ny för oss och varandra att landa i utbildningen
och känna motivation när vi inte kan ses? Vad
behöver våra gästföreläsare för att kunna ställa
om sina moment till det digitala? Hur hanterar vi
konflikter som uppstår när vi inte kan samlas i ett
rum och reda ut? Året kommer att påverka hur vi
genomför utbildningen även efter pandemin. Det
finns nu en trygghet och kunskap om de digitala
formerna som gör att vi kommer att fortsätta
använda dem när de ger mervärde.
När den digitala undervisningen pågått en tid
började vi ställa oss mer frågor om lärarrollen
i det digitala formatet och vad vi och våra gästföreläsare behöver för att trivas. Många som
undervisar upplever att de blir trötta och lite
tomma efteråt istället för den påfyllnad av energi
som de vanligtvis känner. Kvaliteten på utbildningen är avhängig att de som undervisar trivs
och känner att de kommer till sin rätt. Vi behöver
hitta former i det digitala som även tar hänsyn till
behov som den som undervisar har. Under året har
vi prövat oss fram och vi har blivit varse om hur
viktig gemenskapen mellan oss som arbetar med
utbildningen är.

Ansökningsprocessen genomfördes helt digitalt
och det gick bra. Söktrycket var högt och alla
intervjuer med sökande var på Zoom. Att vi har
en hög teknisk kompetens internt underlättade
samtidigt som vi lyckades ha is i magen och ta
ett steg i taget. Vi kommer att erbjuda intervjuer
på distans även i framtiden.
Kortare utbildningar
I maj ansökte vi till Myndigheten för Yrkeshögskolan med en idé om en YH-utbildning som
riktar sig mot yrkesverksamma. Vi fick positivt
svar och i höst genomförde vi för första gången
en så kallad kort utbildning inom yrkeshögskolan.
Kursen Komplexa kulturutmaningar och hållbar
samverkan var tolv veckor lång på halvfart. 30
deltagare från många olika delar av såväl landet
som kulturlivet deltog. Vi hade en fysisk träff i
oktober och resten av utbildningen var digital.
Det var väldigt roligt att erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma och erfarna kulturarbetare. Vi lärde oss mycket om samverkan kring
utmanade frågor i sektorn och hur vi kan skapa ett
rum för lärande och reflektion som får effekter för
deltagarnas praktik. Vi söker nu igen för att kunna
genomföra fler omgångar.
Vi har också med nya digitala former genomfört
ett flertal uppdragsutbildningar tillsammans med
andra delar av Nätverkstan, bland annat kurs i
ledarskap och projektledning på Institutionen
för Kulturvård, Göteborgs universitet, en kurs i
kulturprojektledning för Jönköpings kommun och
vår egen fortbildningskurs Att leda kulturprojekt.

Kulturverkstan

”Jag erbjöds ett forum att diskutera
svåra frågor jag brottas med i mitt
yrke men där det i detta sällan erbjuds
utrymme eller finns kompetens.”
Deltagare, Komplexa kulturutmaningar och hållbar samverkan
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Hur stöttar vi
små kulturaktörer
på bästa sätt?

Nätverkstan Redovisning
Vi arbetar för att skapa trygghet för kulturföretag.
I år har fokus på ekonomisk hållbarhet och långsiktiga strategier samsats med krishantering.
Vi sköter löpande bokföring, betalningar, fakturering, lönehantering och bokslutsarbete för ungefär
90 organisationer runtom i Sverige. Under året har
vi följt utvecklingen i coronakrisens spår noga, vi
har lärt oss allt som behövts vad gäller åtgärder,
krispaket och tillfälliga regler.

Nätverkstan
En oberoende kraft i kulturlivet

Arbetet med att stötta företag inom kultursektorn
är inget nytt. Vi har under flera år vänt och vridit
på hur vi ska hjälpa de riktigt små aktörerna.
Under 2020 har vi testat flera olika alternativ
för hur vi ska arbeta med dem och har nu äntligen
landat i en strategi som vi tror på och kommer att
utveckla framöver. Ett exempel på en satsning är
projektet Hållbara kulturföretag där vi har varit
med som en del. Vi har genomfört handledningar
samt bidragit med råd och kunskapsunderlag.
Den upparbetade förståelse vi har för små kulturorganisationers specifika behov har varit väldigt
värdefull.
Vi har också satsat på intern kompetensutveckling.
Året gav många möjligheter till distanskurser av
varierad kvalitet. Vi försöker hela tiden bredda
och fördjupa vår kompetens utifrån kundernas
efterfrågan, gruppens behov och individens
intressen.

Vi har också ägnat oss åt att stärka gruppen och
formerna för arbete inom avdelningen. Det har
varit viktigt både sett till att vi hade en nyanställd
på plats och för att arbetssituationen ändrades i
och med att jobbet delvis genomförts på distans.
Vi har skapat gemensamma strukturer för att vi
lättare ska kunna hitta i varandras kunder och
hjälpas åt när det behövs. Till exempel behöver vi
alla lätt kunna komma åt kundspecifika dokument,
oavsett vem som är kundansvarig och oberoende
av om vi jobbar på kontoret eller hemifrån.
Efter att länge ha pratat om digitalisering och det
papperslösa kontoret tog utvecklingen stormkliv
framåt med hjälp av corona. Det har inneburit
väldigt mycket jobb och har bitvis varit stökigt,
men i förlängningen tror vi att det kommer effektivisera och förenkla stora delar av arbetet både
för oss och för våra kunder. Vi har inte sett den
förbättringen riktigt än men den kommer!
Mot slutet av året rekryterade vi en ny medarbetare, Katarina Norrby, för att kunna öka verksamheten under 2021/2022. Inför detta har vi påbörjat
ett synlighetsarbete ihop med Nätverkstans
kommunikatör för att framöver kunna nå ut till
de kunder vi tänker vi kan göra mest nytta för.

”Tack igen! Det var helt ovärderligt att ses och gå
igenom allt. Nu har vi lite bättre koll på läget. Idag
skickade jag förresten in momsdeklarationen!”
Mejl från en av våra kunder
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Nätverkstan Kulturtidskrifter
I en tid av mediekoncentration och allt snabbare
nyhetsflöde är de eftertänksamma och reflekterande texter som publiceras i kulturtidskrifter troligen
viktigare än någonsin. Vi är väldigt stolta över att
vår basverksamhet har kunnat rulla på även under
pandemin och det märkliga året 2020.

På Lagerhuset har vi gått samman och fått regionalt stöd för projektet Digital utveckling för en
publicistisk bransch i förändring. Under hösten
2020 genomfördes en heldagsworkshop om
digitalisering, dess konsekvenser och exempel
på vägval som förlag och tidskrifter gjort.

Vi har arbetat mycket med streaming och digital
utveckling. I dialog med redaktörer uppfattade vi
ett behov av att samla tankarna kring den rådande
situationen och få till samtal om vägar framåt.
Tack vare de tekniska förutsättningarna på Nätverkstan kunde vi snabbt ställa om. Resultatet
blev en serie livestreamade samtal under namnet
Kulturtidskrifter LIVE. Vi har även startat en kulturtidskriftsfestival som gör nedslag i ett antal
städer i samarbete med Föreningen för Sveriges
kulturtidskrifter och Medieverkstaden i Skåne.

Ett nordiskt nätverk för kulturtidskrifter tar nu
form, där vi har fått i uppdrag att vara en drivande
part. En struktur för samverkan börjar växa fram
och vi har redan genomfört ett flertal aktiviteter.
Bland annat arrangerades två digitala samtal kring
situationen för tidskrifterna i Norden. Vi har också
byggt upp en allt tätare kontakt med de norska tidskriftsaktörerna i Bergen, Tekstalliansen och dess
systerorganisation Tekstallmenningen. I februari
2020 hann vi med ett besök till Bergen för att
berätta om våra modeller och erfarenheter.

Vi arbetar nära tidskrifterna för att lyssna in och
visa hur de kan nyttja våra administrativa tjänster
på bästa sätt. Vi försöker hitta modeller för att
få en allt tydligare coachande roll i frågor kring
bland annat kampanjer, prenumeranter och ekonomi. Många av kulturtidskrifterna står inför en
rad tekniska utmaningar. Digitaliseringen påverkar
format, säljkanaler och vägar för marknadsföring
och synlighet. Vi har försökt möta dessa behov
genom dialog, kompetensutveckling och tekniska
lösningar. Vi utvecklar ständigt våra administrativa system och har under 2020 bland annat lanserat
ett digitalt beställningsformulär.

Plattform hade premiär under 2020! Det är en
publikation som samlar texter med djup, spets och
bredd från landets kulturtidskrifter utgiven av Nätverkstan. Till nummer 1 med tema Test! anlitade
vi Sara Granér som gästredaktör. Plattform har
spridits i tryckt format genom bland annat caféer,
bibliotek och kulturhus runt om i landet och har
gått att beställa hem utan kostnad. Plattform finns
även som app.

Under året har vi genomfört workshopen Så
funkar poddar! i digitalt format vid två tillfällen.
Vi tillhandahåller även ett poddkit och erbjuder
tidskrifterna enskild handledning för att minska
trösklarna.
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Kulturklappen genomfördes för tredje året i rad.
Det är en julkampanj som uppmuntrar till att ge
bort presentkort med en prenumeration på valbar
tidskrift. 2020 gjorde vi ett extra nedslag på SJtågen i Dalarna, där varje fack på tågsätena förseddes med ett exemplar av Plattform och en puff
för att beställa Kulturklappen. Vårt arbete med
synlighet finansieras av Kulturrådet.

”Det er nettopp her – i langsomheten,
eller snarere i besinnelsen, i et ellers
oppjaget mediebilde – at tidsskriftet har
sin viktigste eksistensberettigelse overfor
dagspresse, blogger og sosiale medier.”
Sissel Furuseth, professor i nordisk litteratur, Universitetet i Oslo

Medieverkstan
Medieverkstan har utvecklats till en mötesplats
med många nya medlemmar varje år. Pandemin
innebar dock att en del planer för året fick läggas
på is och att Medieverkstan inte kunde vara den
sorts mötesplats den varit. Redigeringsstationerna smittskyddsanpassades och fortsatte att vara
bokningsbara. Det höga trycket på dem visade
att situationen inte minskat behovet av kulturplattformar för skapande; snarare tvärtom.
Arbetet med streaming tog fart på allvar under
2020. Medieverkstan hade redan kunskaperna
och infrastrukturen på plats och fick därmed en
viktig roll i att såväl filma och producera åt andra
som i att hjälpa andra organisationer att komma
igång med egen streaming. Bland de aktörer som
vi stöttat med streaming finns Romanfestivalen,
Svenska Pen, Judiska salongen, Göteborg Folk
festival, Seriefest i väst, Kritikersalongen och
Musikens hus. Merparten av streamingen ägde
rum i Göteborg men vi kunde också stötta aktörer
som Ornungastämman vid Ornungasjön. Streamingverksamheten ökade från att ligga på ungefär
5–10 per år till ett 40-tal under 2020.
Med intäkter från delar av streamingen kunde vi
uppgradera filmutrustningen i Medieverkstan. Vi
har nu upprättat en tredje bokningsbar redigeringsstation. I samarbete med Föreningen Lagerhuset
och projektet för digital utveckling planerar vi
att anpassa en av våra studios bättre för ljudboksproduktion och podcasts.

Den stora efterfrågan på streaming har också
lett till många nya idéer kring hur vi kan arbeta
med den digitala tekniken, exempelvis vid distanshandledning, tutorials och internationella
streaming-samarbeten. I slutet av året påbörjade
vi tillsammans med Göthenburgo en tutorial-serie
i film- och poddskapande.
För att ge tillgång till digital teknik som ett sätt
att främja kreativitet och möjlighet att delta i
kulturlivet arbetar vi nära civilsamhället. Vi ser
att vi behöver arbeta tillsammans med andra för
att skapa bättre verksamhet ur ett maktperspektiv.
Det innebär också en öppenhet för nya kulturella
uttryck och former för skapande för att nå mål om
jämlikt utbyte. Tillsammans med andra kulturaktörer har vi filmat satsningar och arbetat i olika kanaler med producerat material för att skapa möjlighet
för kulturskapare att nå ut och bli tillgängliga för
fler. Det nyligen inledda samarbetet med Filmcentrum Väst tror vi kan fånga upp nyexaminerade
filmare och ge dem ett sammanhang i regionen.
Under 2020 genomförde vi en omorganisering
och anställde Roozbeh Behtaji från vår samarbetspartner Göthenburgo som verksamhetsutvecklare.
I samband med detta knoppades streamingverksamheten av och genomförs sedan december i
samarbete med Leif Eriksson och Filmbolaget.
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Uppdrag & samarbetsprojekt
Externa uppdrag
På det nationella konventet Folk och Kultur i
Eskilstuna i februari 2020 presenterade vi resultaten från våra regionala kulturpolitiska samtal.
På uppdrag av Tanums kommun har vi gjort en
utvärdering av kulturklustret i norra Bohuslän.
Vårt arbete med processutveckling och kartläggning av Kulturkvarter Masthuggskajen fortsatte
under 2020. Uppdragsgivare var Södra Älvstranden utveckling. En kartläggning av kompetensbehov inom bild- och formområdet genomfördes på
uppdrag av Kulturakademin. Vi har genomfört
en uppföljning av Fyrbodalskommunernas arbete
med stadsplanering och konst i offentlig miljö
på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund.
På uppdrag av Gävlesymfonikerna har vi genomfört en utredning av deras framtida organisation.
För Jönköpings kulturförvaltning, Institutionen
för kulturvård och Löftadalens folkhögskola har
vi tagit fram och genomfört olika uppdragsutbildningar.
Samarbetsprojekt
Hållbara kulturföretag erbjuder kostnadsfri vägledning och kompetensutveckling inom ekonomi
och affärsutveckling. Projektet genomförs tillsammans med Drivhuset Göteborg och finansieras av
Västra Götalandsregionen. Framför allt riktar vi
oss till mindre kultur aktörer inom kulturlivet. Vi
fokuserar på strategier för att utveckla ekonomiskt
hållbara verksamheter.
Digital utveckling för en publicistisk bransch i
förändring syftar till kompetensutveckling för
förlag och tidskrifter genom gemensamma föreläsningar och workshops samt mer specifik enskild
rådgivning. Projektet är ett samarbete med Föreningen Lagerhuset och Göteborgs Litteraturhus och
genomförs med stöd av Västra Götalandsregionen.
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Read! är ett projekt som vi gör med Föreningen
Skepsis. Projektet skapar rum för läsande, kritiskt
tänkande och samtal mellan ungdomar och tidskriftsredaktörer. Med samtalsserier utifrån fördjupande texter på relevanta teman vill vi bidra till
större läslust, bättre självförtroende i den analytiska
förmågan och ökat intresse för den komplexa
textens roll i samhällsdebatten. Read! finansieras
av Kulturrådet.
Tillsammans med The Flying university, ICOMOS
och Center for social innovation i Minsk, Belarus
har vi för avsikt att skapa ett Cultural Heritage
Laboratory kring kulturarv och dess arvtagare.
Med fokus på kulturarv och konflikt utgår vi
konkret från ett par kulturarvsplatser i Minsk
med omnejd och ska involvera intressenter för
att fördjupa kunskapen och öka förståelsen.
Projektet finansieras av Svenska institutet.
ArtXchange är ett projekt initierat av den italienska organisationen CISP:s regionala kontor
i Kenya. Fokus ligger på entreprenörskap och
kreativa näringar, målgruppen är unga. Det är ett
tvåårigt projekt och satsningen görs framför allt
i Kenya men har även deltagare från Somalia.
Förhoppningen är att kulturföretagande ska bli
en väg till försörjning och sysselsättning och att
unga kreatörer ska rustas i att leva på det de gör.
Andra initiativ
I Nätverkstans skriftserie gav vi 2020 ut boken
Kulturella och kreativa näringar, vad är det? av
Lotta Lekvall och David Karlsson.
Varje månad gjorde vi ett konstinköp som låg till
grund för en kampanj på Facebook med en uppmaning till andra verksamheter att göra detsamma.
Det kändes som en viktig investering 2020.

