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Under min praktik stötte jag på ett av de problem som kan uppkomma i en organisation.
Det är inte omöjligt att lösa, även om det ibland tar både tid och kraft.

Det handlar om ansvar, och hur det ska fördelas mellan projektledaren och uppdragsgivaren.

Inledning

Under min praktikperiod genom utbildningen Kulturverkstan har jag undersökt Journal 2002-
tidskriftsbiennal och europeisk kulturtidskriftskonferens. Jag har studerat projektorganisationen och
även spridningen av Journal 2002 bland kulturtidskrifter.

Mina frågeställningar har varit: Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt i organisationen? Vad finns
det för intresse ute i landet av att aktivt deltaga under biennalen? Vilken sorts tidskrifter blir
representerade, vilken sorts tidskrifter blir inte representerade?

Svaren på den första frågan tror jag går att utläsa i stycket med rubriken ”om organisation”. De andra
två frågorna går inte att svara på eftersom deltagarantalet inte är fastställt ännu. Av den anledningen är
det också svårt att få någon överblick av de representerade tidskrifterna.  De får anses som frågor som
kvarstår att besvara. I den bilaga som följer med rapporten finns dock en del definitioner rörande
kulturtidskrifter. Där finns också upptaget några av de frågetecken som finns rörande olika
avgränsningar.

För att få svar på mina frågor om projektorganisationen har jag tagit del av samtal, dokument, email
och även suttit med på möten. Under praktikperioden har jag också arbetat med projektet vilket på sätt
och vis gjort mig till en del av den organisation jag ville studera.

En mötesplats för kulturtidskrifter

Journal 2002 är som sagt en tidskriftsbiennal. På Bok & Bibliotek i höst kommer svenska
kulturtidskrifter att kunna delta i utställning och scenaktiviteter inom ramen för biennalen. Samtidigt
kommer en europeisk kulturtidskriftskonferens att äga rum i Göteborg. Deltagare är medlemmar i
nätverket kring eurozine.com. Vissa delar av konferensen är förlagda till bokmässan och dess
seminarieprogram. Journal 2002 blir ett stort arrangemang för kulturtidskrifter i allmänhet och de som
ska delta i synnerhet.

Som arrangörer för Journal 2002 står Eurozine, Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter (FSK),
Glänta, Ord&Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst, Kulturverkstan, Nätverkstan och Paletten.

Syftet med Journal 2002 är att göra svenska tidskrifter mer synliga och Göteborg mer synligt i övriga
Europa. Den svenska tidskriftsbiennalen har tidigare år ägt rum i Stockholm (1998) och Malmö
(2000). Arrangörerna har varit Tidskiftsverkstaden i Stockholm respektive Skåne. Tanken för detta års
biennal är att göra ett arrangemang som involverar den breda allmänheten, men att också att vara en
mötesplats för tidskriftsfolk. Ungefär hundra tidskrifter väntas delta i biennalen.



Eurozine´s konferens genomförs i år för femtonde gången. En gång tidigare har den ägt rum i Sverige
(i samband med Ord&Bilds hundraårsjubileum 1992). Till den europeiska konferensen ska ungefär
femtio utländska tidskrifter bjudas in.

Grunden för organisationen var en maillista som blev den första arbetsgruppen. Ur denna bildades en
styrelse som består av representanter från respektive arrangör. Knuten till styrelsen är också Carl
Henrik Fredriksson som är chefredaktör för eurozine.com i Wien. Karin Hellqvist är anställd
projektledare för Journal 2002 och adjungerad i styrelsen. Därefter har olika personer knutits till
projektet och olika arbetsuppgifter.

När jag kom in i projektet återstod mycket att göra, arbetet pågick på många plan. Från att ha handlat
om planering, gick projektet över i en mer realiserande fas. Denna kommer att fortgå till slutet av
september när genomförandet äger rum. I detta skede ställs projektorganisationen inför en ny situation.
Det var också denna situation som fick vara grunden för min rapport.

Tankar om organisation

Under min praktikperiod på Journal 2002 blev jag medveten om en del problem och frågor som rör
projektorganisation. Jag skulle här vilja skriva något om dessa, eftersom jag upplever dem som viktiga
för blivande projektledare. Tonen jag håller är generell och använder få konkreta exempel. Eftersom
jag har upplevt dessa svårigheter i andra sammanhang, tror jag att de kan finnas i än fler projekt.  Jag
vill inte heller dra några slutsatser om misstag i det här projektet, det är jag inte tillräckligt insatt för att
göra. Inom organisationen Journal 2002 har jag haft ett givet perspektiv och det är utifrån det dessa
intryck har kommit.

En projektledares roll kan se mycket olika ut beroende på om hon/han är anställd, eller sin egen
uppdragsgivare. Det är på många sätt en fråga om förväntade roller, både hos uppdragsgivaren och hos
projektledaren. Ansvarfördelning handlar både om de befogenheter man har och vilket ansvar man har
mot andra.

De problem som kan uppstå på grund av oklar ansvarsfördelning drabbar både projektet som sådant
och de personer som arbetar med det. Känslan av väldigt stora men otydliga befogenheter kan ibland
vara begränsande och som en ofrihet. Samtidigt är känslan av att alltid handla över sina befogenheter
också stressande. I en bra organisation ska ingen behöva se sig som ensam i världen, som om ingen
annan följer vad som händer i projektet.

Fastställande av ansvar i en organisation kan givetvis vara ett skrivet dokument.  Men allt eftersom
projektet utvecklas blir det tydligt var det eventuella brister finns. Då gäller det att man har en
öppenhet i organisationen för problemformulering och diskussion. Viktigt är att projektledaren får
möjlighet att ifrågasätta hur ansvarsfördelningen ser ut. Även uppdragsgivaren bör ha möjlighet att
fråga samma sak. Fokus ligger på själva samtalet. En öppen dialog medför att arbetet blir lättare och
att de inblandade känner sig trygga med vad de gör.  Att arbeta kontinuerligt med att skapa en bra
organisation är inte bortkastad tid.

Inom projektet Journal 2002 aktualiserades dessa frågor under tiden för min praktik. På grund av att
projektet gått in i en ny fas blev det nödvändigt att ta upp diskussionen om ansvarsfördelning. Det var
denna gång projektledaren som såg att bristerna var så pass allvarliga att hon inte kunde vänta längre.
Jag tycker dock att organisationen fått igång ett samtal och en förståelse för varandras roller som, om
den fortsätter utvecklas ger hopp för framtiden i projektet. Det är ett samtal som har kommit igång,
vilket jag tror ger resultat i organisationen.



Ett konkret förslag till blivande kulturprojektledare som er, är att ha dessa tankar i bakhuvudet. Det är
bättre att vara lite förberedd på att kanske behöva ta dessa diskussioner än att inte vara det alls.  Ju
längre in i projektet man kommer, desto svårare blir det att säga stopp. Det är inte alls fel att vara
självsäker i hur man tycker att en bra organisation ska vara.  Jag tänker inte komma med några regler
eller pekpinnar i detta, det är upp till varje person att fundera på vad de tycker. Projektledarens ansvar
är många, och ett av dem är definitivt att ta vara på sig själv. Jag hoppas att denna rapport bidrar till att
vi blir lite bättre på det.

Personliga reflektioner

Under min praktik åkte jag och projektledaren för Journal 2002 till Stockholm några dagar för att möta
några av dem som kommer att medverka i biennalen. Med några hundra meters avstånd huserade två
tidskrifter vars vägar aldrig möts. De har på intet sätt samma läskrets, handlar inte om samma frågor,
kommunicerar med läsaren med hjälp av helt olika koder. Ändå är deras syften med tidskriften rätt
lika. Att göra läsaren uppmärksam på företeelser i samhället, kulturen. Att få läsare att reagera på ved
den läser och svara tillbaka. Jag skulle kunna kalla dessa två tidskrifter för Den unga och Den
etablerade. Men de låter sig inte riktigt generaliseras ned till sådana epitet. De förändras hela tiden.

På Journal 2002 kommer dessa två tidskrifter att mötas. De kommer att synas bredvid varandra och på
lika villkor. Besökaren kommer att kunna uppleva hela spektrat, få med sig ett intryck av vad en
kulturtidskrift kan vara, och är. I bästa fall kan andra få en liknande upplevelse den jag fick, den där
soliga vårdagen när jag släpade min tunga datorväska genom huvudstadens gator. I bästa fall.

Alla projekt har sina motgångar och jobbiga perioder. Journal 2002 hade en sådan just när jag var där
på praktik. Även om projektet inte varit hotat av dessa svårigheter, har det stundtals varit ganska tungt.
Lagom till min praktikperiods slut verkar en hel del knutar lösas upp och projektet får fart igen.

Det har varit otroligt lärorikt att ingå i ett projekt av det här slaget. Erfarenheterna handlar om
skiftande saker, jag har försökt fånga en del av dem i denna rapport. Jag hoppas att läsningen varit
intressant och att det jag skrivit väckt en och annan tanke hos dig.

Lisa Zetterberg, Göteborg 2002-04-29

Abstract in English

I have spent five weeks as an intern at Journal 2002 – biennale for cultural journals, and European
conference for cultural journals. My study is about the projects organisation.
The question at issue was: What is functioning and what is not functioning in the organisation? I have
answered the question in the context of a general text about responsibilities and roles in an
organisation.
An indistinct assign of responsibilities creates uneasiness in the project. Poorly defined authorities can
result in a feeling of being alone and helpless. But in the same way can a complete lack of authorities
be very stressful.
The solution to this problem must be to have a dialogue were both the project leader and the assigner
of the project has the possibility to question the organisation. An open dialogue leads to better
confidence. The work you put in making an organisation work is not time thrown away. I connect this
with the situation in Journal 2002, were the question about responsibilities were actualised at the time
of my internship.
My advise to fellow students in project management is to be prepared for this kind of problems when
they appear, and to have a clear picture of how a good organisation is built.
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Bilaga

Kulturtidskrifter i Sverige

”Med kulturtidskift avses en tidskift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän
publik med samhällsinformation och med ekonomisk, social eller kulturell debatt eller som
huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de skilda konstarternas område.”

Ovanstående är Statens Kulturråds definition, som också är grunden för hur det statliga stödet ska
fördelas. Kulturrådet har två olika sorters stöd som tidskrifter kan söka, produktionsstöd och
utvecklingsstöd. Det senare är stöd till marknadsföring, teknik och utbildning för de som arbetar med
tidskriften. Om du vill veta vilka som har fått det statliga stödet, kan du gå in på kur.se.

Siffror
Av de 10 000 tidskrifter som ges ut i Sverige antas cirka 700 vara kulturtidskrifter. I katalogen
Svenska Kulturtidskrifter 2002 presenteras 250 tidskrifter och 64 webbtidskrifter. På webbplatsen
tidskift.nu finns 3-400 med. Statens kulturråd beviljar drygt 100 tidskrifter varje år sitt statliga
produktionsstöd.

Verkstäder
Den tekniska utvecklingen har inneburit en förändring för tidskrifterna. Det var i början av 90-talet
som färdigställande av original på dator, så kallad desk top-publishing visade sig vara ett relativt
billigt och enkelt sätt att arbeta på. Tidskrifterna kunde själva göra sina original, och på så sätt minska
tryckerikostnaderna. Någonstans i denna utveckling växte tidskiftsverkstäderna fram. Idag finns 4
verkstäder i Stockholm, Luleå, Göteborg och Malmö. Tillsammans har verkstäderna ungefär 140
medlemmar.

Webbtidskrifter
Även om den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar skapar den också nya frågor. En del
tidskiftsmakare väljer att enbart publicera sin tidskrift på Internet. Detta kan vara av ekonomiska skäl
eller något annat. I vilket fall väcker det frågan vad som är specifikt för en webbtidskrift och skiljer
den från en webbplats. Kungliga biblioteket har kriterierna: att en webbtidskift ska innehålla
redaktionellt material, ha egen titel och uppdateras kontinuerligt eller ha numrering i annan form.
Dessa kriterier upplevs dock som lite mossiga och förhoppningsvis är de bara ett mellansteg till mer
aktuella definitioner.

Fanzines
Fanzine-tillverkningen är förmodligen också något som ökat med teknikens framfart. Ett fanzine är ett
magazine för fans till något, ofta någon musikgenre men även annat. Många tidskrifter och skribenter
har börjat sin karriär med enkelt framställda, kopierade alster, sålda till den närmaste kretsen. Formatet
är ofta A5 (dubbelvikt A4) och livslängden är ofta kort, de flesta självdör ganska snart. Åsikterna om
fanzine kontra tidskift går isär. En del vill överbygga skillnaden, medan andra vill fortsätta betona den
på olika sätt. Ställningstagandet beror på vilken syn man har på innehållet i respektive sort, och
givetvis kvalitetsaspekten. På Kulturhuset Lava i Stockholm finns ett fanzinearkiv där man kan lämna
in ett exemplar av sitt fanzine och på så sätt få det sparat till eftervärlden.

Offentlighet
Det finns en otrolig mångfald inom fältet kulturtidskrifter. Samtidigt som den enskilda skriften
innehåller specialiserad kunskap och smal debatt bidrar kulturtidskrifter som grupp till
samhällsdebatten på ett unikt sätt. Tidskrifter får inte den status de förtjänar som kulturbärare, ur ett
europeiskt perspektiv är detta mer självklart. Förhoppningsvis kan en internationell
kulurtidskiftskonferens i Sverige hjälpa bidragsgivare och andra att få upp ögonen för detta lite
bortglömda offentliga rum.
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