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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.

Foto
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Jenny Skånberg
ArtXchange/CISP

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 2021 – VD HAR ORDET

”Att likt improvisationsjazzmusikern kunna sitt
hantverk och utifrån det
agera på det som händer,
skapa i det som pågår.”
Personaldag på Jenin Grill Konsthall. Karin Dalborg pratade om Nätverkstans hållbarhetsarbete och vi presenterade verksamhetens olika delar för varandra.

2021? Pandemi? Post-pandemi? Återstart? Enligt
företagsekonomen Alf Rehn är den bästa strategin
för att hantera osäkerhet att vara förberedd och
flexibel. Att likt improvisationsjazzmusikern
kunna sitt hantverk och utifrån det agera på det
som händer, skapa i det som pågår. På Nätverkstan
är vi ganska bra på improvisationsjazz. Vi har en
stabil grund som byggts upp under snart 25 år,
en bredd av kompetenser och erfarenheter som
i kombination med öppenhet och nyfikenhet
hjälper oss att navigera.
Pandemin har dock utmanat oss vad gäller ett
annat fundament i verksamheten, arbetsmiljön.
Den kognitiva belastningen som alla distansmöten
och distansundervisning skapar, svårigheten att
sätta gränser mellan arbete och fritid när en jobbar
hemma, avsaknaden av den energi vi får av varandra i fysiska möten har trots insatser påverkat oss.
Nu ser vi fram emot att få ses igen och prövar oss
fram för att möta våra förändrade behov och beteenden i relation till arbetsplats och arbetsformer.
Under 2021 ville vi skapa tid för att förfina
och fördjupa det arbete vi påbörjat och det har
vi gjort. I nära kontakt med kulturtidskrifter och
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redovisningskunder utvecklas vår kunskap och
förmåga att stötta på bästa sätt. I projekten kring
digitalisering och hållbart kulturföretagande har
vi fördjupat våra kunskaper och kunnat erbjuda
kompetensutveckling för många aktörer. Kulturverkstan och uppdragsavdelningen har träffats i
gemensamma erfarenhetsseminarier och en grupp
har deltagit i en serie interna seminarier kring
metoder för utveckling av kritiskt tänkande och
medskapande.
Nätverkstans tjänster är efterfrågade. Vi fick
under året flera nya uppdrag och kunder vilket
är väldigt roligt. Viktigt är då att vi också skapar utrymme för de egna initiativ, projekt och
utvecklingsprocesser som också är betydelsefulla
för verksamheten och kulturlivet. Att få vara med
och starta upp FilmCentrum väst på nytt har varit
ett sådant. Vi fortsätter arbetet med att utveckla
kommunikationen för att göra det tydligt för oss
själva och andra vilka vi är, vad vi kan och vad vi
gör. När vi sammanfattar året så här blir vi själva
tagna över hur mycket vi faktiskt åstadkommer.

NÄTVERKSTAN STÖDER
KULTURLIVET 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.

RESULTAT 2021

Nätverkstan hade under året 24 anställda fördelat
på cirka 15,5 årsverken. Till detta kommer en
lång rad personer som anlitas på uppdragsbasis.
Under 2021 hade Nätverkstan en omsättning på
15 014 000 kronor.
UNDER 2021 HAR VI ARBETAT
MED ATT UTVECKLA:

Nätverkstan som en miljö med en bredd av
kompetenser.
En kommunicerande och lärande organisation.
Nätverkstan som en oberoende aktör med
initiativkraft.
Ett hållbarhetsarbete som genomsyrar
verksamheten.

Karin Dalborg
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NÄTVERKSTAN 2021 – NÅGRA HÖJDPUNKTER

” Jag skulle absolut rekommendera
andra att satsa på företagande,
jag mår så himla bra nu när jag
har gjort det. Ingen mer söndagsångest! Att få arbeta med händerna, det är det bästa som finns.
Man måste trycka ut sin kreativitet och inte hålla den för sig själv.
Företagande skapar en tvingande
form att göra och skapa.”
– Pardis Payandehrad

Pardis Payandehrad.

Rådgivning till aktörer
inom kulturlivet – konsten
att leva på sin konst
För att stötta kulturarbetare har vi de senaste åren utvecklat vårt arbete med rådgivning.
Idag är det ett självklart sätt för oss att arbeta, både inom basverksamheten och när vi gör
projekt ihop med andra. Här ser vi hur all den samlade kunskap vi har kan fungera som en
konkret resurs för aktörer inom olika delar av kulturlivet. Med vår breda bas har vi kunnat
göra egna analyser och initiera insatser som vi ser behövs. Vi har under 2021 bland annat
arbetat med Hållbara kulturföretag som riktade sig till små kulturverksamheter i Västra
Götalandsregionen och ArtXchange där vi genomfört kursen The Art on Living on Art för
deltagare i Kenya och Somalia.
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Hållbara kulturföretag har kunnat stötta små kulturföretag utan kostnad under pandemin. Det är ett
projekt som vi har gjort tillsammans med Drivhuset
Göteborg med stöd av Västra Götalandsregionen.
Vi har fokuserat på strategier för att utveckla ekonomiskt hållbara verksamheter genom vägledning
och kompetensutveckling. Framför allt riktade vi oss
till mindre aktörer – enskilda firmor, frilansande konstnärer, ekonomiska föreningar, små aktiebolag och
handelsbolag. Vi vet att det finns både frivilliga och
ofrivilliga företagare inom kultursektorn och har
satsat på att erbjuda stöd utifrån deltagarnas behov
och frågeställningar. Projektet avslutades 2021 men
det finns ett digitalt community som lever vidare. Vi
har även utvecklat idéer för hur vi ska kunna stötta
de mindre kulturföretagen på ett effektivt sätt framöver. Nätverkstan Redovisning arbetar med rådgivning
för att alla verksamheter ska kunna få den hjälp de
behöver. Vi vill helt enkelt att det ska fortsätta att
skapas mycket konst och kultur.

‘The Art of Living on Art’ program started online on
April 19th 2021 for 16 participants from Kenya and
Somalia, and proceeded for 7 months. The workshops’
aim was to support young artists to make a living out
of their profession and enhance their entrepreneurial
potential. The program provided room for structured
reflections around the profession of being an artist, the
needed business competencies and skills, as well as
discussions of the role of art in society. The program,
led by our partner Nätverkstan alternated between
workshop hours, mentorship sessions, informal
moments of exchange of experiences among participants, presentations by participants to the group, exchange with European students in Sweden, and group
coaching sessions. Participants of the ‘Art of Living on
Art’ programme also had an in-person exchange visit
in Nairobi, Kenya. – Artxchange/CISP.

”I had a very good experience
in our sessions. They were empowering and very practical. I
also liked the approach the mentors took in introducing topics
and delivering the content.”
Leyla Koseso a.k.a coco_koseso is a 24 year
old singer and song writer from Nairobi, Kenya.
Coco is an afro-fusion artist and the lead singer
of an Afro-fusion band called Afromatics.
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Johanna Ljungberg: Hur kan jag utgå från
det jag har, som kompetens och nätverk?
Hur kan jag få en inkomst? Hur når jag mina
mål? Jag har aldrig satt ord på det innan.
Johanna Ljungberg är frilansande bildkonstnär och arbetar även deltid som
kultursamordnare på KonstKolletivet.
Hon är en de personer som vi har kommit i kontakt med genom vårt arbete
med rådgivning. Här berättar hon om
sina erfarenheter för Jenny Skånberg.
Jag håller på med bildkonst. Framför allt tecknar
jag och just nu syr jag ihop pappersobjekt. Drömmen är att kunna leva på det. Så har jag alltid känt
innerst inne, men jag har inte vågat formulera
det förrän nu. Efter estetiskt gymnasium gick jag
förberedande konstskola och sedan på Konstfack.
Vi pratade inte tillräckligt om vad som skulle hända när vi var klara. När jag slutade på Konstfack
slutade jag med konst. Jag kunde inte stå på egna
ben. Istället började jag arbeta inom restaurang
och förskola, flyttade från Stockholm och förlorade mitt konstsammanhang. Och sedan? Kan man
fortfarande kalla sig konstnär när man inte hållit
på med det på flera år?
I Göteborg läste jag till kulturprojektledare på
Kulturverkstan och fick andra perspektiv. Jag
hittade ett intresse av att arbeta bredare ihop med
andra inom kulturbranschen. Idag arbetar jag både
som frilans med mitt eget konstnärskap och som
anställd på Konstkollektivet i Mölndal. När jag
började där fick jag tillgång till ett sammanhang.
En whitebox där jag kunde ordna egna utställningar. En egen arbetsplats. Det var bra för mig. Jag mår
helt enkelt väldigt bra när jag jobbar med kultur,
det finns så många värden i det. Nu är det min enda
sysselsättning och det går, vilket gör mig motiverad. Det är det här jag brinner för. Även i mitt eget
konstnärskap ser jag nu mervärdet i att kroka ihop
mig själv med andra och hitta samverkan där det
finns möjlighet.
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Det har varit fult att tänka på ekonomi, men det
är klart att jag vill tjäna pengar på min konst. Det
är skönt att känna att det är ok. Nu har jag fått
rådgivning och en push i mitt eget arbete. Jag har
gjort en strategiplan att hålla i. Den är det första jag
tittar på varje dag som jag frilansar. Innan kände jag
mig ganska lost. Jag satt och tecknade lite, pillade
med hemsidan, sökte stipendier. Det var fluffigt och
planlöst. Nu är det mer strukturerat. Hur kan jag
utgå från det jag har, som kompetens och nätverk?
Hur kan jag få en inkomst? Hur når jag mina mål?
Jag har aldrig satt ord på det innan. Det är inte
så mycket business i vår bransch utan mycket är
uppbyggt runt stödformer, att själv skapa sig jobben
pratar man inte om. Men vi behöver erkänna konst
som ett yrke. Det är jättevärdefullt att jag också
har börjat fokusera på ekonomi. Än har jag ingen
inkomst från mitt konstnärskap men jag har registrerat mig hos ett egenanställningsföretag. Jag vill
gå en mellanväg innan jag vet att jag vågar satsa på
företagande fullt ut.
Drömmen är att få en rimlig lön sett till det arbete
jag lägger ner. Allra mest är jag sugen på publik
verksamhet. Utställningar. Workshops. Självklart
hade det varit kul att sälja verk, men framför allt
att på olika sätt skapa inkomst genom det jag gör.
Samtidigt är konst något väldigt personligt och det
är lite läskigt att tänka att man ska försörja sig på
det. Puckeln ligger i att se sig själv som yrkesverksam. Jag har börjat prata med andra om det och
formulera det högt. ”Jo, jag jobbar som konstnär.”
Till slut blir man det. Andra ser en som det och det
blir erkänt på något vis. Jag försöker tänka att allt
inte behöver vara så himla färdigt från början. Jag
försöker börja småskaligt och inte sätta så höga
krav. Kanske kan jag trycka upp något och sälja för
att skapa igenkänning och en kundkrets. I förlängningen vill jag kunna leva på det här.

Nätverkstans skriftserie
– tre nya böcker!
Nätverkstan arbetar även med kunskapsproduktion. Inte minst genom vår skriftserie som syftar
till att fördjupa och konkretisera den kulturpolitiska och kulturekonomiska diskussionen.
Under 2021 gav vi ut tre olika böcker: Heritage,
Comflict, Dialogue in Belarus and Sweden med
Mikael Löfgren som redaktör, Gullspångsmodellen – Ensamhet, konst och kommunal kulturpolitik
av Staffan Hjalmarsson och David Karlsson samt
Att veckla ut historien – Anteckningar från en
utställningsprocess av Helene Larsson Pousette.

”Från början var syftet att undersöka våra kulturarvs kontroversiella platser och byggnader. Vi
insåg att förutsättningarna
att föra en meningsfull dialog
i våra respektive samhällen
var högst olika. Det var inte av
snävt estetiska eller teoretiska
skäl som våra kolleger från
Belarus intresserade sig för ”det
förflutnas ruiner”. Deras bevekelsegrund var demokratisk och
framåtblickande, och syftade
till att i det lilla börja bygga den
tillit och dialog som är demokratins väsen och förutsättning.”
– Mikael Löfgren i Dagens Nyheter 9 augusti 2021:
Våra belarusiska kollegor grips av KGB.

”The background to this book is a collaboration
between our organizations in Minsk, Belarus, and
Gothenburg, Sweden, which started in 2018. The key
concept of our projects is heritage—or rather heritagization. The creation and destruction of heritage is
an instrument of political practice aimed at changing
or controlling identity. This book presents contributions of different origins and perspectives. While our
projects were underway there was a popular uprising in
Belarus. The uprising; the terrible violence the regime
is inflicting on Belarusians to stay in power: this is
what gives this book and the projects which preceded
it a special significance. Our work was never going
to be limited to conflicts at a heritage site here or a
monument there. Ours was never only an aesthetic or
academic enterprise. Yet it is now painfully clear to
us all that dialogue,knowledge, and education are the
absolutes of democracy. Without them, violence and
suppression will prevail.” – Karin Dalborg & Tatiana
Poshevalova
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...
And when I come to the literary festivals abroad,
And when I speak English
I try to tell the complicated history of my country
(When I am asked)
As if I am another person,
As if I am like all those European poets and writers,
Who do not have to get used to the thought
That they could be arrested and beaten
For the sake of their country’s freedom.
As if my ugly history is just a harsh story
That I can easily put out from the Anthology of
Modern European short stories because
It’s too long,
And too dull.
When I tell it in English,
I want to pretend that I am you,
That I don’t have that painful experience
Of constant protesting and constant failing,
That nasty feeling of frustration and dismay.
I want to pretend that I have a hope,
Because when I tell it in Belarusian
I realize, we all realize, there is none
We can look forward to.
Utställningsproduktioner på museer är för allmänheten ofta ett osynligt arbete. Helene Larsson Pousette,
curator för History Unfolds på Historiska museet, tar
oss med bakom kulisserna: ”För att förstå hur olika
tolkningar och gestaltningar av historien skapas kan
det ibland vara viktigt att också förstå varför personalen fattade de beslut de gjorde. Hur såg deras val
och avgränsningar ut, och hur påverkades valen av
personliga erfarenheter och värderingar?” Under
arbetet med utställningen skrev Helene Larsson
Pousette dagbok nästan varje dag. Dessa dagboksanteckningar varvas i denna bok med reflekterande
texter från i dag.

Under fem år pågick i den lilla kommunen Gullspång,
på gränsen mellan Västergötland och Värmland,
något av ett kulturpolitiskt experiment. Huvudperson
och motor i detta drama var konstnären Staffan Hjalmarsson. Snart vidtog en energiutveckling som blev
känd i det kulturpolitiska Sverige som ’Gullspångsmodellen’. Fler än 300 personer deltog, utvecklade
och kritiserade Gullspångsmodellen på olika sätt.
Staffan Hjalmarsson har intevjuat en del av dem i efterhand men framför allt satt sig ner och öppenhjärtigt berättat för David Karlsson om sina erfarenheter
som konstnär och kulturutvecklare i Gullspång. Vad
var det som hände, egentligen?

So forgive me my nagging in a half-broken English,
My Eastern European
neverending complaints,
As having read the books you’ve read,
I still want to have a hope,
I still believe I have a right for a hope,
That hope could build its nest
On my roof and sing its songs
In Belarusian
(Not in Russian).

Utdrag ur Julia Cimafiejevas dikt ”My European Poem”
i Heritage, Comflict, Dialogue in Belarus and Sweden.

”I projektrapporter och utvärderingar saknas ofta just det som gjorde
framgången eller orsakade misslyckandet. Som talar om vad som hände,
egentligen. I den här boken finns just det med. Den berättar om en kultursatsning och en tjänsteperson som gjorde nästan allt annorlunda. Med
den lilla kommunen Gullspång som exempel får läsaren reflektera över
hur kulturarbete bedrivs idag och vad som krävs för förändring.”
Karin Dalborg om Gullspångsmodellen – Ensamhet, konst och kommunal kulturpolitik.
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”Under eftermiddagen började det regna. Sommaren 2012 var en av de regnigaste på flera decennier. Det var enorma skyfall. Först då förstod
jag att om det regnar så kommer inte folk. Då
hittar de på nåt annat på kvällen. Mycket riktigt
kom det ganska få. Vi försökte spärra av området.
Jag åkte runt med en ensamkommande kille som
också är piccolo-kulturutvecklare och försökte allt
mer desperat markeradet enorma festivalområdet.
Vi behövde tvåtusen besökare för att få ihop
budgeten. Men det fortsatte att regna. Det kom ett
fruktansvärt skyfall. Ett skyfall från helvetet. På
scenen stod experimentalmusikern från Danmark
utan publik. I ett tält som ungdomarna byggt, ett
slags bytesbibliotek för böcker, satt en kille och
visade tv-spel. Jag tror att han på ett sätt tyckte att
det var rätt skönt att ingen kom.
En högtalare regnade sönder. Vi hade inte råd att
ta bort det enorma ljudsystemet på kvällen. Vi fick
anlita vakter och göra ett vaktschema.
Men det var fint ändå. I RättBuss satt folk och
spelade på sina elektroniska instrument och möttes trots allt. På kvällen blev det till slut nån sorts
fest, om än i liten skala.”
Utdrag ur Gullspångsmodellen – Ensamhet, konst och
kommunal kulturpolitik av Staffan Hjalmarsson och
David Karlsson
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Vår organisation
Vår samlade kompetens är vår största tillgång. Nätverkstan
är indelad i fem avdelningar men har en flexibel organisation
vilket gör att vi i dialog och samverkan med andra kan stötta
kulturlivet på bästa sätt.

Utbildningar och kurser
Kulturpolitik i praktiken
Ledarskap
Projektmetodik
Kulturekonomi och
kulturellt entreprenörskap

Nätverkstans
avdelningar

Samverkan och nätverk
Dialogprocesser
Samarbeten med förvaltning,
civilsamhälle och kulturliv
Internationella projekt

Kunskapsbildning
Utredningar
Publikationer
Samtal och dialoger
Seminarier och
konferenser
Utvärderingar

Tillgänglig produktionsmiljö
Teknik för film, ljud och print
Studios för video och podcast
Community för filmskapare

UPPDRAG
& PROJEKT
Yrkeshögskola för
kulturprojektledare
Kulturverkstan

UTBILDNING

MEDIEVERKSTAN

Utbildning
Redovisning
Uppdrag & projekt
Medieverkstan
Kulturtidskrifter

Handledning
och workshops
Rörlig bild
Podcasting
Digitalt berättande

REDOVISNING
Redovisningsbyrå
för det fria kulturlivet
Bokföring
Projektredovisning
Betalningar
Faktureringar
Löner

KULTURTIDSKRIFTER

Personlig service
Spetskompetens
Rådgivning
Kundtjänst

Administration
Prenumerationssystem
Registerhantering
Betalningslösningar
Distribution

Plattform för kulturtidskrifter
Marknadsföring digitalt och analogt
Sambandscentral för redaktioner,
prenumeranter och återförsäljare
Publika evenemang

PÅ FÖLJANDE SIDOR FINNS AVDELNINGSRAPPORTER FÖR 2021

”Jag har lärt mig mycket av många, däribland
de studerande vid Kulturverkstan som genom
åren med sina skiljaktiga erfarenheter satt
ifråga försanthållanden jag tagit för givna.”
Mikael Löfgren, lärare på Kulturverkstan, i sin bok Kulturstrider & statskonst
(Daidalos, 2021). Den är enligt honom en frukt av vårt gemensamma arbete.

Kulturverkstan har bedrivits i olika former och kombinationer av digital och fysisk undervisning. Under året har Nätverkstan Utbildning förändrat sin
personalsammansättning. Johanna Adebäck har slutat arbeta på Nätverkstan, Sofie Eklund har tagit över som koordinator. Anna Johansen arbetar
nu på Nätverkstans uppdragsavdelning. Jesper Eng är nu utbildningsledare och avdelningsansvarig. I slutet av året rekryterades Lisa Karlsson Blom.

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

Våra uppdragsutbildningar kan du läsa mer
om under Uppdrag och projektsamarbeten.
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Året på Kulturverkstan har
precis som året innan varit
präglat av Covid-19. Vi har fått
prioritera arbetet med att löpande anpassa utbildningen efter
pandemins olika faser och förutsättningar och samtidigt hitta
en dialog och ett samarbete
med de studerande i den ibland
oförutsägbara processen. Vår
målsättning har varit att genomföra en så kvalitativ utbildning
som möjligt och samtidigt hitta
lösningar som tar hänsyn till
hälsa och välmående hos både

studerande och personal. Första
året med pandemin innebar ett
intensivt utvecklingsarbete av
olika former och kombinationer
av digital och fysisk undervisning, en process som har fortsatt
och förfinats under 2021. När
pandemin blev allt mer långvarig
har vi under året satt mer ljus
på frågor som rör studiemiljön
och framförallt fått syn på vilka
värden som en fysisk utbildning
innebär. Vi har även upplevt en
förnyad nyfikenhet och energi i
de internationella frågorna och
relationerna mycket tack vare
ökad digital kompetens.
VIKTEN AV ATT
VARA PÅ PLATS
Vi har lärt oss mycket om
distansundervisning och utvecklat former som gjort det möjligt
att genomföra kurser med hög
måluppfyllelse även när vi inte
har kunnat vara i samma rum.

Sofie Eklund och Jesper Eng är utbildningskoordinatorer för KV20 och KV21.

Men vi har också blivit medvetna om vilken avgörande roll som
de fysiska mötena i klassrum,
korridorer och grupprum spelar
för lärandet, gemenskapen och
trivseln på Kulturverkstan.
Reflektioner och fördjupning:
När vi är samlade på samma
plats sker det hela tiden spontana samtal mellan studerande
och mellan lärare och studerande. Det som börjar som socialt
småprat utvecklar sig ofta till
en dialog om föreläsningen som
precis varit, projektet som man
arbetar med eller praktiken som
just avslutats.
Utveckling och dialog: Möjligheten att läsa av och fånga
upp osäkerheter och missnöje
hos våra studerande i ett tidigt
skede är lättare när vi är i samma
rum. De studerande har också
enklare för att lyfta kritik tidigt
när de har mer direkt tillgång till
utbildningsledning och lärare.
Att vara på samma plats underlättar därför det konstruktiva och
gemensamma utvecklingsarbetet
som är en viktig del i att skapa
en relevant och anpassad utbildning för varje klass.
Att bli sedd: Tillfällen att
följa upp och ge uppmuntran
till enskilda studerande när de
behöver det är en vardaglig men
viktig del i att skapa en trygg
och utvecklande utbildning.
Tillitsfulla relationer mellan
studerande och de som arbetar
med utbildningen är en grund

för lärande och utforskande.
När den studerande känner sig
sedd och hörd är det lättare att
våga lära, prova nytt, dela med
sig och utvecklas. Kulturverkstan är en ledarskapsutbildning
och väcker för de flesta omtumlande frågor kring sig själv,
andra och världen. Relationerna
mellan de studerande och
mellan studerande och lärare är
avgörande för att dessa frågor
ska formuleras, processas och
landa i utveckling och riktning.
FÖRDJUPADE INTERNATIONELLA RELATIONER
Under året har Nätverkstans
internationella relationer i
exempelvis Belarus, Kenya,
Somalia och Libanon sipprat
in i och utvecklat utbildningen. Pandemin har ökat vår
kompetens att skapa givande
lärandeprocesser i det digitala
vilket öppnat upp kurserna för
mer internationell kunskap och
erfarenhet. De studerande har
via Zoom byggt relationer med
kulturarbetare i olika delar av
världen, fått ta del av föreläsare med unik kunskap och
ökat sin nyfikenhet för internationella kultursamarbeten.
I klasserna går många studerande som inte är födda i Sverige
eller som har föräldrar som
inte är det vilket även det leder
till en fördjupad internationell
och kulturell kompetens i det
gemensamma lärandet.
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då vi fortsatt har många förfrågningar. Under hösten har vi tagit
in flera nya kunder som ska fylla upp vår utökade bemanning
framöver. Det är fantastiskt att
vi har möjlighet att välja kunder
där vi känner att vi verkligen
kan göra nytta.

2021 var Katarina Norrbys (till höger) första år på Nätverkstan. I slutet av året kom Anna-Karin Andersson (till vänster) tillbaka från sin föräldraledighet.
På avdelningen arbetar även Johanna Berglund, Camilla Amnemyr och Ingrid Montelius.

Nätverkstan
Redovisning
Vi 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.

PAKETERING &
KOMMUNIKATION
Vi har jobbat en hel del med
vår synlighet men är ännu inte
framme. En bild av hur vi ska
presentera våra tjänster har vuxt
fram och vi har vänt och vridit
på hur vi kan paketera våra
tjänster för att göra det tydligt
för kunden Vi har också börjat
sammanställa information om
bidrag, ansökningar och återrapporteringar som vi tänker
är relevanta för såväl befintliga
som potentiella kunder.
För små kulturföretag och
föreningar har vi satt ihop ett
paket där vi går igenom det de
behöver kunna för att sköta redovisningen själva. Vi har testat
konceptet i liten skala under
hösten och det har funkat bra.
Nästa år marknadsför vi paketet
och ser om det går att utöka.

DIGITALA MÖJLIGHETER
Digitaliseringen skapade inledningsvis lite av ett kaos men har
nu landat och det papperslösa
kontoret är mer eller mindre en
verklighet. Distansarbetet har
krävt nya strukturer som vi sakta men säkert har etablerat. Det
digitala arbetet ger större frihet
och nya system skapar smidiga
lösningar som vi hoppas ska
underlätta vår dokumentation
och uppföljning av arbetet.

GEMENSAMT LÄRANDE
Vi jobbade under året vidare
med kompetensutveckling
för Nätverkstan Redovisning
som helhet. Vi har nu hittat
ett fungerande sätt att tillsammans ta till oss distanskurser.
Detta ger oss bra möjligheter
till diskussioner och funderingar på hur vi kan applicera
innehållet på våra kunder och
arbetssätt vilket känns både
givande och roligt!

VI VÄXER SÅ DET KNAKAR
Avdelningen som helhet har
under året kunnat bygga en
fin gemenskap och bra strukturer för att arbeta ihop. Efter
att ny personal anställts och
en av våra anställda kommit
tillbaka från sin föräldraledighet är vi nu fler medarbetare
än någonsin på Nätverkstan
Redovisning.
Det gör att vi äntligen har
fått möjlighet att fylla på med
nya kunder, vilket känns roligt
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Jonny Berg & Sebastian Ruiz Bartilson:
”Absolut roligast är att få göra sådant som
man tror på. Egna projekt. Egna grejer.”
Dance Remainings Performance collaboration består av Sebastián Ruiz Bartilson
and Jonny Berg. För att kunna arbeta
professionellt med dans ihop med andra
har de startat förening och företag.
jonny:

Egentligen har ingen av oss varit sugen
på att starta eget. Jag har sett många kompisar
som fastnat i det administrativa träsket och blivit
dränerade. Men så började vi skapa egna grejer
och då behövde vi hitta en form. Hur ska vi ta det
vidare på något vis? Vi kände att ”okej, vi får väl
prova då” och startade DanceRemainings. Olika
saker kopplades ihop och det blev flow. Det första
verket vi gjorde ihop var en performance i Kulturtemplet i samband med Gothenburg Fringe Festival. Vi fick pronto från Göteborg Kulturstöd och
saker togs vidare, vi hamnade på olika performancefestivaler runt om i Europa. Det blev en sådan
bekräftelseboost. Vi märkte också att vi arbetar
bra ihop och kompletterar varandra. Sebastian är
mer nätverkande och jag är mer organiserande.
Danceremainings är en plattform för att kunna
skapa jobb åt oss och andra, att kunna verka
som danskonstnärer. Vi vill visa att scenkonst är
relevant för människor. Det vi gör är att skapa
med kropp och rörelse. Scenkonst, föreställningar,
performances och workshops. Idag skapar vi våra
egna jobb. Friheten i det. Vi presterar inte för nå-

gon annan, utan arbetar med det vi vill och tror på.
Det förväntas av kulturarbetare att man ska vara
sin egen ekonom, sin egen projektledare. Systemet tvingar folk att bli egenföretagare. Nu har
vi f-skatt båda två som fakturerar från den egna
föreningen. Det är en djungel och så mycket att
förstå runt allt det ekonomiska. Det finns ingen
att fråga och man känner sig väldigt utelämnad. I
början visste vi väldigt lite och var oroliga att göra
fel. När jag gick till Skatteverket för att få hjälp
kom jag ut med tjugo nya blanketter.
sebastian: Allt

har varit som en del av ett pussel.
Det finns så mycket att lära sig. Känslan har varit
att det här kommer att bli jobbigt men också ”om
andra kan, varför inte jag?”. Jag har kämpat med
mina demoner och mina rädslor. Jag tänker att det
är ett problem med konstutbildningar över hela
världen, att vi saknar en del kunskap vi behöver ha.
Jag är intresserad av att få lön för det jag gör. Dans
är ett jobb. Frilans är ett jobb. Jag behöver inte fast
inkomst, men en lön som motsvarar det jag gör och
pengar för att kunna utveckla våra koncept. Med
projekt är det svårt att sätta en prislapp. Vad är själva inkomsten? 30 000 i stöd är inte mycket pengar.

jonny:

Det ekonomiska kan ta lite av ens fokus,
det är mycket jox och roddande. Vi har inga pengar
att anlita någon. Man vet inte vem man ska vända
sig till, vi har stångats med Skatteverket och vi
har varit på väg att ge upp många gånger. Sedan
kom vi i kontakt med Hållbara kulturföretag och
fick hjälp att styra upp bokföring och deklaration.
Det är precis det här jag har efterfrågat, någon att
fråga, någon som kan. Jag har sagt till Ingrid på
Nätverkstan att hon varit en räddare i nöden, en
hjälte. Vi har suttit ner och gjort arbetet tillsammans
och fått allt iordning. Vissa saker är fortfarande
svåra men det blir enklare för varje gång. Även om
jag tvingats att bli egen är jag glad att jag har tagit
mig över tröskeln, det är hanterbart. Det är inte min
hemmazon och inte det jag egentligen vill ägna min
tid åt. Men jag är envis och kan inte backa.

sebastian:

Nu finns basen på plats. Chakra ett.

History Unfolds. Den här bilden används som omslagsbild till en av våra böcker i skriftserien: Att veckla ut historien – Anteckningar från en utställingsprocess.

Uppdrag och
samarbetsprojekt
Nätverkstan är ett oberoende kunskapscentrum
inom kulturpolitik och kulturekonomi. Vi genomför
utredningar, fortbildningar, utvärderingar, processledningar, organisationsöversyner och liknande för
det professionella kulturlivet, offentliga aktörer och
civilsamhället. Vi initierar löpande egna projekt
och samarbeten.

Genom avdelningsmöten och
två planeringsdagar har vi under
året reflekterat kring hur vi arbetar tillsammans med uppdrag
och projekt. Vi har tydligare
identifierat våra kompetenser
och använder dessa numera
på ett mer medvetet sätt. Det
har hjälpt oss att arbeta mer
processinriktat med workshops
och inkludering av olika aktörer
och perspektiv för att sikta på
långsiktiga effekter. Vi har också
skapat en tydligare uppdelning
av ansvar för olika uppdrag.
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Kulturverkstans utbildningsledning arrangerade erfarenhetsseminarier under våren som gav
oss möjlighet att reflektera över
viktiga erfarenheter som vi gjort
under de senaste åren.
Även frukostseminarier, metodseminarier kring utveckling
av kritiskt tänkande och medskapande samt utvärderingsseminarier i våra projekt har varit
värdefulla.
Vi har inte hunnit med det
planerade kommunikationsarbetet för avdelningen som helhet
men ökat professionaliteten i
kommunikationen för de olika
uppdragen och projekten med
hjälp av vår kommunikatör.
UPPDRAG
Ett attraktivare och mer socialt
hållbart Stenstorp. Uppdraget
var att i en förstudie/utredning
utforska ett antal aktörers
och verksamheters behov och
perspektiv samt att ”föreslå utvecklingssteg, förändringar, och
synliggöra samverkansytor”.
Uppdragsgivare: Falköpings
kommun.

Processtöd kring ny kulturplan
och kulturstrategi Jönköpings
kommun. Uppdragsgivare:
Jönköpings kommun
Processtöd kring reviderad
kulturplan och kulturvaneundersökning. Region Jönköpings län.
Uppdragsgivare: Region Jönköpings län.
På uppdrag av Jönköpings
kommuns kultur- och fritidsförvaltning planerade och
arrangerade Nätverkstan
Jönköpings kommuns lokala
kulturforum 2021.

20

tagare från Somalia. Förhoppningen är att kulturföretagande
ska bli en väg till försörjning
och sysselsättning för unga kreatörer. Nätverkstans genomförde
2021 en distansutbildning med
deltagare från Nairobi i konsten
att leva på sin konst. Projektet
fortsätter under 2022.

Bilden är ett utsnitt från filmen Belarus Rising med foto av Vadzim Zamirouski.

Kursen Att leda kulturprojekt
genomfördes med deltagare från
Norrbotten och Västerbotten
på uppdrag av Kulturcentrum
Ebeneser.
Ledarskap och projektledning,
institutionen för Kulturvård,
Göteborgs universitet och
Konsten att leva på sin konst
på Löftadalens folkhögskola.
PROJEKTSAMARBETEN
& ANDRA INITIATIV
Våra samarbetsprojekt har rört
sig kring såväl hållbart kulturföretagande i Sverige, Kenya
och Somalia, digitaliseringens
möjligheter för kulturtidskrifter
och förlag samt kulturarv, dialog och konflikt i Sverige och
Belarus. Vi är också glada över
att ha givit ut inte mindre än tre
publikationer i vår skriftserie.

Cultural Heritage Laboratory
är ett projekt där vi tillsammans
med The Flying University, The
Belarusian Committee of ICOMOS och The Centre for Social
Innovations i Minsk ville fördjupa kunskapen och öka förståelsen
kring frågor om kulturarv och
konflikt. Situationen i Belarus
med massdemonstrationer och
arresteringar medförde stora
svårigheter och flera revideringar av projektet. Det startade
i augusti 2019 och avslutades
2021. Projektet är finansierat av
Svenska institutet.
ArtXchange är ett tvåårigt projekt initierat av den italienska
organisationen CISP:s regionala
kontor i Kenya. Fokus är entreprenörskap och kreativa näringar med unga som målgrupp.
Satsningen görs framför allt i
Kenya men involverar även del-

Hållbara kulturföretag erbjöd
kostnadsfri vägledning och kompetensutveckling inom ekonomi
och affärsutveckling. Vi riktade
oss framför allt till mindre kulturaktörer – enskilda firmor, frilansande konstnärer, ekonomiska
föreningar, små aktiebolag och
handelsbolag. Fokus låg på
strategier för att utveckla ekonomiskt hållbara verksamheter och
genomfördes tillsammans med
Drivhuset Göteborg med stöd av
Västra Götalandsregionen.
Digital utveckling för en publicistisk bransch i förändring
syftar till kompetensutveckling
för förlag och tidskrifter genom
såväl gemensamma föreläsningar
och workshops kring exempelvis
digital produktion, distribution
och marknadsföring som mer
specifik enskild rådgivning.

Projektet är ett samarbete med
Föreningen Lagerhuset och Göteborgs Litteraturhus och finansieras av Västra Götalandsregionen.
Det avslutas i april 2022.
Av tidsbrist på grund av sjukskrivningar kunde vi inte genomföra planerade studiecirklar kring
kulturpolitik i praktiken och det
fanns inte heller ekonomiska
förutsättningar att genomföra en
ny omgång av ledarskapsforumet
Rum för ledarskap.
NÄTVERKSTANS
SKRIFTSERIE
Inom ramen för vår skriftserie
har vi under 2021 gett ut tre
publikationer:

Helene Larsson Pousette: Att
veckla ut historien – Anteckningar från en utställningsprocess.
Staffan Hjalmarsson & David
Karlsson: Gullspångsmodellen.
Ensamhet, konst och kommunal
kulturpolitik.
Mikael Löfgren (Ed.): Heritage,
Conflict, Dialogue in Belarus
and Sweden.

Från Västra Götalandsregionens kulturnämnd har vi ett
långsiktigt uppdrag som löper
över fyra år, 2021–2024.
Mål 1: Nätverkstan ska vara
ett oberoende kunskapscentrum inom kulturpolitik och
kulturekonomi som i samverkan med kulturliv, offentliga
förvaltningar och civilsamhälle verkar för folkbildning,
yttrandefrihet och en fri
kritisk offentlighet.
Mål 2: Nätverkstan ska vara
en angelägen och tillgänglig
resurs inom digital teknik
samt medie- och informationskunnighet för konstnärer,
kulturaktörer och civilsamhälle i Västra Götaland för att
stimulera ungas filmintresse,
utveckla nya berättelser och
vidga deltagandet i kulturlivet.
Mål 3: Nätverkstan ska bidra
till regional utveckling och
till social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet.

Karin Dalborg arbetar utöver sin roll som vd mycket med Nätverkstans uppdrag. Hon har även
föreläst under Restarting Culture: Towards a New Education in Arts and Cultural Management
in the Post-pandemic Euro-Arctic.

Nätverkstans samtliga
avdelningar bidrar till måluppfyllelse för detta uppdrag
men uppdragsavdelningen
och Medieverkstan har ett
tydligare fokus och större
ansvar för uppdraget.

Roozbeh Behtaji (till vänster) är verksamhetsutvecklare på Medieverkstan. Han driver även Den Goda Byrån och Götenburgo som står bakom Jenin Grill Konsthall.
På Medieverkstan arbetar även Christian Stensöta som är tekniksansvarig. Även Leif Eriksson har arbetat under året men har nu slutat på Nätverkstan.

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
utrustning att låna.
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SAMVERKAN
Medieverkstan har begränsade
resurser och därför är strategisk
samverkan helt nödvändigt för
att nå de mål och effekter vi
arbetar för. Genom samverkan
får vi del av andra aktörers
kompetens, nätverk och vi kan
poola resurser på ett bra sätt.
Under året har vi samverkat
framför allt med FilmCentrum
Väst, Öppna Kanalen, Göthenburgo, Föreningen Lagerhuset,
Glänta, Ord & Bild, Jenin Grill
Konsthall, Frontside Festival
med flera.

MEDLEMMAR &
AKTIVITETER
Pandemin fortsatte under 2021,
vilket innebar att Medieverkstan
fortsatt verkade under vissa
restriktioner, och att arbetet
riktades på befintliga medlemmar och inte nyrekrytering.
Ungefär 30 nya medlemmar
registrerades. Det mer uppsökande arbetssättet gav dock
nya möjligheter. Många av
de ca 20 streaminguppdrag vi
har haft under året har varit
för aktörer som inte nyttjat
Nätverkstans resurser tidigare,
däribland Gerlesborgskolan,
Simonsgårdens studio Vårgårda,
Tanums kommun och Kulturhuset Futura. Våra resurser och
kompetens nyttjas flitigt. Drygt
250 aktiviteter i form av streaming, handledning (klippning,
manusstöd etc.), utlåning av
teknikutrustning, workshops
och offentliga samtal.
FILMCENTRUM VÄST
Medieverkstan var under 2021 en
av de drivande krafterna bakom
nystarten av FilmCentrum Väst.
Det är en viktig struktur för
filmskapare i Västra Götalandsregionen som saknats i många
år. Nu finns en ny styrelse och
arbetsgrupp på plats, vilket vi ser
som en milstolpe. Genom arbetet
med FilmCentrum Väst fick vi in
ett tiotal nya professionella filmare som medlemmar i Medieverkstan. I flertalet fall matchades de
ihop med yngre medlemmar som
på olika sätt behövde stöd i sitt
filmskapandeande. Detta är ett
arbetssätt som både FilmCentrum
Väst och Medieverkstan framöver kommer arbeta för, med stöd
av föreningen Göthenburgo.

WORKSHOPS & SAMTAL
Två filmworkshops anordnades
under året, där åtta professionella filmare tillsammans med
24 ungdomar skapade inslag
som senare sändes på Öppna
Kanalen Göteborg. Under
hösten genomfördes ett antal
filmsamtal i samarbete med
FilmCloud, FilmCentrum Väst
och Göthenburgo där vi bjöd in
producenter och filmkonsulenter
som pratade kring samarbetet
mellan regissör och producent/
produktionsbolag.
UTRUSTNING
I samverkan med Göthenburgo
infördes en del ny utrustning och
en Sony A7iii köptes in, något
som höjer nivån på utrustningen
rejält. Vi har har också fått se
över vårt bokingssystem och
inväntar ett nytt nästa år. Under
året lånade 45 unika individer
utrustning från Medieverkstan.

LOKALER I LAGERHUSET
& VIKTORIAHUSET
Omvandlingen av videostudio
1 till poddstudio visade sig
vara en succé, den används nu i
princip dagligen till inspelning
av podd, musik och ljudböcker.
Under 2021 påbörjades uppbyggnad av ett rum i Viktoriahuset i samverkan med Öppna
Kanalen som kan användas för
inspelning, repetitioner, castings, möten med mera. Detta
går under namnet TV-studion.
Medieverkstan har bland annat
tagit dit en klippdator. Studion
användes flitigt av regissörer som
examinerats från HDK-Valand,
som breddat vår medlemsbas
med professionella filmare. Ett
av syftena med TV-studion är
att flytta sig närmare filmarna
och ge Medieverkstan en plats
även för filmproduktioner på
högsta nivå, något som redan
börjat ge resultat.

Videostudio 1 kan bokas av Medieverkstans medlemmar.

23

Nätverkstan
Kulturtidskrifter:
Administrativa
verktyg & tjänster

Maria Felle (bilden) är avdelningsansvarig för Nätverkstan Kulturtidskrifter. Här arbetar även Klas Blomgren, Emma Melldén, Cecilia Robinson
och Helena Persson. Under 2021 har även Anders Teglund, Lydia Liljegren och Martina Jeansson arbetat med oss.

Nätverkstan
Kulturtidskrifter
Vi ger på olika sätt
stöd till landets kulturtidskrifter. Vi arbetar
med prenumerationstjänster, registerhantering, återförsäljarnätverk och satsningar på
att synliggöra tidskrifter.
Målet är att göra det fria
ordet tillgängligt för fler i
det offentliga rummet.
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SAMVERKAN OCH
OMVÄRLDSBEVAKNING
Vi arbetar fortsatt som samordnare för Nordiska nätverket
för kulturtidskrifter. Den andra
nordiska konferensen var planerad till november 2021 i Bergen
men flyttades till våren 2022
på grund av restriktioner. Vårt
arbete har istället ägnats åt arbete
i nätverkets referensgrupp och
streamade samtal kring läget för
tidskrifter i de nordiska länderna.
Vi har också haft en tät kontakt
med Tekstallmenningen i Bergen
och följer deras arbete för de

norska tidskrifterna. Vi utbyter
tankar och erfarenheter kring
våra respektive organisationer
och förutsättningar.
I en nationell kontext har vi
startat ett tätare samarbete med
Förvaltning för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen
och planerar att tillsammans
med dem att göra ett temanummer av bibliotekstidskrift
Noll27 som fokuserar på kulturtidskrifter. Vi lär oss mycket om
bibliotekens förutsättningar och
möjliga vägar till samverkan
genom detta arbete.

PRENUMERATION
Vi har under året arbetat målmedvetet med utveckling av
våra prenumerationstjänster för
att hamna på en nivå där vi erbjuder tidskrifterna rätt tjänster
på ett sätt som är ekonomiskt
hållbart för verksamheten och
samtidigt ger kunderna det de
behöver. Vi har nu en tjänst som
står sig väl i konkurrensen med
övriga aktörer och vi har roligt
nog redan fått en ny typ av
större kunder tack vare detta.
Under 2021 fick alla kunder
tillgång till ett nytt prenumerationsformulär för läsare och vi
kan genom det tillgängliggöra
flera betallösningar på ett smidigt sätt. Formulären är också
direktkopplade med vårt register
vilket gör att läsare kan få digital tillgång till material hos den
aktuella tidskriften inom några
minuter efter köpet.
I samband med denna utveckling har vi också tagit fram ett
nytt tryckt informationsmaterial
för att nå nya kunder.

SYNLIGHET & SPRIDNING
Vi fick även detta år hantera en
stor osäkerhet kring om evenemang blir av som planerat.
I denna situation blir andra
spridningsinsatser extra viktiga. Vi har arrangerat en rad
digitala samtal, seminarier och
workshops. Detta har varit uppskattat och vi tror att det kommer att vara kvar som en del av
verksamheten även när vi har
lämna pandemin bakom oss.
Det andra numret av publikationen Plattform kom ut i
september 2021. Vi är väldigt
glada för det fina mottagande
som den har fått och den sprids
flitigt på en rad platser runt om
i landet. I december arrangerade
vi ett samtal kring numret under

Stockholms Litteraturmässa där
vår redaktör Emma Melldén och
gästredaktör Kayo Mpoyi mötte
två av numrets skribenter.
Nätverkstan Kulturtidskrifter
deltog också på den digitala
varianten av Bokmässan 2021
där vi erbjöd tidskrifterna att
arrangera samtal under en dag.
Vi har anlitat Martina
Jeansson för att arbeta med
en utredning och kartläggning
kring lösnummerförsäljning.
Fokus för arbetet har varit hur
det ser ut idag, vad som kan
förbättras inom nuvarande
ramar och vilka helt nya spår
som kan vara värda att jobba
med. Hon kommer nu att arbeta
vidare med några av de idéer
som föddes under utredningen.

Emma Melldén, redaktör för Plattform – vår publikation som samlar texter ur kulturtidskrifter.
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Kayo Mpoyi: ”Det är fint att tänka på
att en tidskrift kan vara ett hem.”

Plattform #2 har författaren Kayo Mpoyi
som gästredaktör. Temat för numret är Hem.
Redaktörerna Emma Melldén och Lydia Liljegren ställer några frågor om innebörden av
temat och relationen till kulturtidskrifter.
Hela intervjun finns att läsa i Plattform.

Varför valde du temat Hem?
Jag var på en resa till Bergkvara där vi uppmanades att skriva ordet ”hem” på en vägg, på alla
olika språk man kan. Vi gjorde också en fotosession på tema ”Hem och kön” och det innefattar så
mycket. Det ville jag utforska. Till det här numret
ville jag nyansera begreppet och skapa en sorts
rörelse mellan de texter vi har hittat och förstå det
utifrån ett intersektionellt perspektiv. Postkolonialt, kön, queer, och så vidare. Vilka vi är, vilka
vi är i landet, vilka vi är i kroppen… Det finns så
mycket som man kan placera in i detta tema och
jag ville skapa förundran.
Vad betyder ”hem” för dig?
Jag kan vara hemma på en plats där andra inte
känner sig hemma. Ibland blir man hemma för att
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man blir välkomnad, ibland blir man hemma för
att det bara känns så. Jag kan vara hemma på en
plats där andra inte känner sig hemma. Ibland blir
man hemma för att man blir välkomnad, ibland blir
man hemma för att det bara känns så. Jag har sökt
ett hem — jag flyttade till Sverige. Samtidigt har
jag många hem. Konstnärsutbildningen är ett hem.
Min familj bär med sig en kolonial historia
och identitet. Det är en berättelse om rasism och
migration, men är det en förlust av ett hem för
det? Hemlöshet har jag upplevt, exempelvis på
grund av min queerness. Det finns också platser
jag kan längta till, likväl som det finns platser man
kan vara hemma på utan att andra vill att man ska
känna sig hemma där.
Det är fint att tänka på att en tidskrift kan vara
ett hem. Jag blev bland annat fäst vid Mana och
Ottar, för det var så vackert att öppna dem och
läsa artikel efter artikel och hela tiden tycka att det
är intressant. Så det vore toppen att prenumerera
på dem, för innan har jag ju inte prenumererat för
att jag inte har läst dem. Jag hinner aldrig läsa det
jag redan har hemma. Innan brukade jag prenumerera på Skriva och det var jättekul men jag slutade
läsa nya nummer som kom. Det känns som att jag
slösar på papper, haha!
Du är absolut inte den enda — det är många
som prenumererar men inte läser. Varför tror
du att det bortprioriteras?
Jag väntar på en lugn stund, men den kommer
aldrig. Jag tittar på serier och gör ingenting. Det
är så enkelt att trycka på ”play”. När pandemin
slog till förra året ställdes alla mina planer in och
aldrig har jag haft en så fri månad. Efter några
veckor inföll sig en slags lugn och jag började läsa
på det sättet som jag gjorde när jag var barn. De
veckorna kände jag att jag hade råd med att ligga
en hel dag och läsa. Om jag gör det idag kan jag
känna skuld, att jag borde göra något annat eller
läsa något annat. Jag tror att fritid är något som
behövs för att kunna tänka, att ha tid till att tänka,
och läsning kräver ofta den tiden. Därför har
eftertänksamma medier svårare att ta plats i folks
vardag, tror jag.

Pia Landström (bilden) är ekonomichef och utgör tillsammans med Jenny Skånberg, kommunikatör, och Karin Dalborg, vd, staben på Nätverkstan.

Post-pandemi? Framöver ser vi fram emot att få träffas fysiskt i
ännu högre utsträckning. Till vänster en bild från samtalet med
Helene Pousette Larsson i Göteborgs litteraturhus i samband
med vår release av hennes bok. Boksläpp för övriga böcker i
skriftserien kommer att äga rum 2022.

