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Futuredrome

English abstract
I have during my LIA worked with the epic organisation Futuredrome. Futurdrome
is going to be a cultural festival taking place in Kinnekulle between August the 22nd
and August the 25th. 2000 participants get together to create a world of art,
roleplaying and filmmaking during three days.
I have worked with the administration and coordination of the projekt. During that
time i also observed the  organisationstructure. To see how it fits the planned
structure of the projekt.

Inledning
Jag valde att under LIA2 lägga min praktik hos den episka föreningen Futuredrome.
Detta stora projekt fascinerade mig redan från början och jag blev snabbt intresserad
av hur man skulle lyckas att skapa och genomföra Futuredrome.
Jag var nyfiken på hur man skulle genomföra ett sådant projekt och ville därmed
inrikta mig mot organisationsstrukturen inom Futuredrome. Något som jag antog
skulle bli svårt.
Jag kom in så var det under planeringsfasen  och därför kommer denna rapport
främst att spegla den perioden och inte idé och genomförande fas.

I min riskanalys så skrev jag att det fanns risk för jag skulle kunna uppslukas av
projektet och där igenom försumma min projektplan.
Detta har delvis besannats, jag har tagit på mig för många uppgifter och inte
beräknat  arbetsmängden, vilket har gjort att jag inte kunnat göra tillfredställande
efterforskningar.

Därför kommer denna rapport att delvis beröra organisationsstrukturen och delvis
mina arbetsuppgifter och observationer.

Bakgrund
Futuredrome är en kulturfestival/allkonstverk som kommer att gå av stapeln i
Kinnekulle mellan den 22-25 augusti år 2002.
2000 deltagare ska bland annat genomföra världens första improviserade
långfilmsproduktion. Under festivalen är det mycket som sker utöver filmen och
rollspelet. Arkitekter, konstnärer, designers, musikutövare, skådespelare och många
fler ska samverka för att skapa staden och miljön Futuredrome.

Frågeställning:
 Jag ville undersöka hur Futuredromes organisationsstruktur ser ut. Jag valde att
koncentrera mig på  och om den följer den planerade strukturen  i sin
idébeskrivning.   
Jag valde denna frågeställning för att föreningsstrukturen är en intressant form , när
man försöker att hålla organisationen så platt som möjligt för att de inblandade ska
känna delaktighet.

Den nedanstående texten är hämtat från en av Futurdromes idé beskrivningar.



Arbetsformen är starkt dynamisk och kontrollerad. Hierarkin är mjuk, Futuredrome baseras
på traditionell föreningsform tillsammans med tydlig, plan projektform för fria utövare.
Miljön är starkt inbjudande till delaktighet och ambitiös kraft premieras med direkt ökat
inflytande.

Metod/arbetsform.

Jag började arbeta med Futuredrome ungefär tre veckor innan praktiken började så
att jag snabbt skulle kunna arbeta effektivt när LIAn började.
Jag har arbetat i administrationen och främst med webbutvecklingen av hemsidan
och en sida som ska sköta rollfördelning till deltagarna. Där har jag haft en
projektledarroll och koordinerat arbetet för de kodare som har gjort
programmeringen.
Uppgifterna utöver webbutvecklingen har varit starkt varierande.
Jag har härigenom gjort mina egna observationer över hur arbetet inom den
befintliga strukturen har fungerat och det är främst de som jag använder mig av i
rapporten.
Jag har också haft samtal med Staffan Sörensson och Henrik Wallgren. Jag har även
pratat med Malin Enberg som också är praktikant från Kulturverkstan.
Det var samtal om vad de har för tankar med  arbetsformen och hur de upplever
arbetet just nu.

Futuredrome

Bakom futuredrome ligger Henrik Wallgren och Staffan Sörensson från det löst
sammansatt konstnärs kollektivet Oroboros.
I Futuredrome finns en föreningsstyrelse som främst används för formella beslut.
Man är indelad i arbetsgrupper som koordineras från administrationen. På
administrationen arbetar främst Staffan Sörensson, Thomas Davidsson, Malin
Enberg, Lena Lidén och jag.
Strukturen på organisationen är väldigt lik festival struktur fast med vissa
förändringar när det kommer till t.ex. filmproduktionen. Där tillkommer scenografi,
kostym och arkitektur. Om man skulle göra  ett organisationsschema så skulle jag
rita en blandning mellan  stjärnstruktur och nätverk (se bild),



 (detta är en grovskiss och visar därför inte alla verksamheter utan bör ses som ex.)
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                                                                                                            S.Sörensson
                                                                          T. Davidsson

Administrationen har ett starkt centralstyre som koordinerar  arbetsgrupper och
fattar de formella och de stora besluten då det gäller ekonomi, avtal och strukturella
förändringar.
Däremot så är arbetsgrupperna fria att fatta beslut som direkt berör arbetsgruppen.
För att det ska finns utrymme för konstnärlig frihet.
Det finns även fria satelliter som beslutar och arbetar med lite allt möjligt. Exempel
på sådana satelliter är Thomas Davidsson som också ansvarar för Skribentgruppen,
Henrik Wallgren som fungerar som konstnärlig ledare och Staffan Sörensson som är
övergripande projektkoordinatör.
Det finns fler men jag nämner dessa då de är dem som jag har arbetat närmast.

Arbetsformen är som i många exempel inom kulturbranschen en blandning av kaos
och struktur, det vill säga. Det finns en stor konstnärlig frihet och det finns en rent
administrativ del som sköter det praktiska arbetet och dess infrastruktur. Föreningen
har med tydliga yttre ramar skapat en struktur och samtidigt lämnat utrymme för
konstnärliga uttryck.
Ramarna vilar på dramat som skribenterna skapar, ramarna som Henrik Wallgren
sätter och de strukturella ramar som har att göra med Futuredromes infrastruktur.

Arbetsgrupperna är olika stora och är uppdelade efter skapandeintressen som
design, arkitektur, scenografi, manusförfattning och webbutveckling.

Vissa grupper är endast aktiva i planerings arbetet, medan andra grupper är aktiva
både före, under och efter festivalen. Skribentgruppen till exempel som skriver
manus kommer avskaffa sig själv innan festivalen, medan långfilmsproduktionen
kommer ha sin mest aktiva del efter festivalen.
Arbetsgrupperna är först och främst koncentrerade till Göteborgsregionen men finns
även i Stockholm och Skåne. För närvarande är det ca 75 arbetande. De flesta arbetar
idéelt.



Futuredrome finansieras genom egna medel och förlustbidrag från Riksteatern,
Västragötalandsregionen och Göteborgs filmfestival.

När denna rapport skrivs så är inte alla övriga bidragsansökningar beslutade om.

Analys

Futuredrome är en förening med ett väldigt fritt arbetssätt, som är beroende av
människors skapandelust tillsammans med andra.
Föreningen fungerar och det intressanta är hur man har utvecklat formen för ett
kreativt arbete. Även om vägen dit kan vara rätt brokig så stämmer den på sätt och
vis med idébeskrivningen.

Initiativtagarna till Futuredrome hade en Idé om ett forum där man försöker att hitta
sätt för att fria kultturformer ska kunna utvecklas.
Jag pratade med Henrik Wallgren (konstnärlig ledare) om formen för den fria
konsten. Tanken var att hitta en form för framtiden, eftersom något som
Futuredrome aldrig har skapats tidigare, så ville de hitta ett sätt för festivalen att
utveckla sig själv. De bildade en förening med en styrelse för formella beslut och ett
kansli för samordning.

Man utgått ifrån att allt inte redan är gjort och att utvecklingen har avstannat.
Utan att tanken på att deltagarna alla stod i centrum. Alla har en huvudroll.
Detta tycker jag är en väldigt ödmjuk inställning mot människor.

Den konstnärliga utvecklingen fungerar bra men för människor som är beroende av
strukturerat arbete kan formen kännas förvirrande och alienerande.

Det är inte problemfritt oavsett vilka intentioner man har. Jag kan urskilja informella
strukturer inom arbetsgrupper  vilket är förståeligt då organisationen är kaotisk och
har ett eget liv. Detta lämnar många öppningar där  kontroll och makt behov kan ta
sig uttryck.

Många människor är inblandade och alla är inte likadana, människor med olika
kontrollbehov, vissa som klarar kaotiska former bättre än andra.
Jag har själv upplevt direkta kommunikationsproblem där viljor och direktiv kommit
från flera håll samtidigt vilket har försenat, försvårat och lett till konfliktsituationer.
Dock ej för mig svåra.

Projektkoordineringen har varit av största vikt för att samla dessa viljor och direktiv
för att effektivisera organisationen.
Koordineringen har varit stundtals väldigt stressfylld och långa arbetspass hade
kunnat kortats ner om  den direkta kommunikationen mellan arbetsgrupperna och
även inom administrationen hade varit planerad och genomtänkt.

En konflikt som jag känner igen som är rätt typisk för kulturbranschen är när den
konstnärliga friheten möter det praktiska arbetet med administration och ekonomi.
Detta kommer nog att vara ett pågående arbete under hela detta projektet och andra
kulturprojekt.

Det finns ändå en stor respekt och ödmjukhet mot alla inblandade vilket har gjort att
kommunikationsproblem och irritation har kunnat bearbetats.



Slutord

Föreningen Futuredrome har på ett tidigt stadium  skapa en stor mytbild av
Futuredrome. Vilket har fungerat som ett dragplåster för intresserade och nyfikna.
Dessa har i sin tur egna idéer om vad Futuredrome är och har fått ett forum att
utveckla sitt Futuredrome inom dess ramar.
Energin i organisationen är väldigt kännbar och trots en stor portion kaos så finns ett
mål och en strävan att nå dit även om målet varierar kraftigt, och hur det färdiga
resultatet kommer att se ut.

Detta har varit en jättebra praktik fylld med stress, kaotiska tillstånd, konflikter och
förvirring men jag har fått ett stort paket kunskap med mig.

Johan Landström KV 01 ☺

2002-04.30

Källor/kontaktpersoner

Staffan Sörensson (projekt koordinatör)
Mobil: 0708-740788
Jobb: 031-151545

Mail: staffan@futuredrome.nu

Thomas Davidsson (skribent koordinatör)
Mobil: 0739-601371
Hem: 031-426469
Mail: fabel@home.se

Henrik Wallgren (konstnärlig ledare)
Mobil: 0708-474820
Hem: 031-970365
Mail: henrik@futuredrome.nu

Malin Enberg (Kulturverkstan praktikant, kansli)
Mobil: 0702-373517
Mail: malin.enberg@kulturverkstan.nu



Johan Landström (Kulturverkstan praktikant, kansli)
Mobil: 0736-675163
Hem:031-193211
Mail: johan.landstrom@kulturverkstan.net


