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English summery

Within the Riga-Gothenburg project an exchange of experience is taking place between cultural
workers in the field of new media. The aim of the project is to work for sustainable collaboration
between the two regions and to investigate the possibility for people from the West of Sweden to
be a part of the international network NICE, where many artists in Riga are active members.

Three different activities are taking place during the spring 2001: in March one representative
from the media center RIXC in Riga participated in the conference Artificial Business in
Gothenburg. In April people from the West of Sweden went to Riga for a week and the Training
Program on new media cultural management, arranged by RIXC. In May three representatives
from RIXC are coming to Gothenburg for five days. They will meet people from Natverkstan,
Kulturverkstan, Valand School of fine arts and the City Council and participate in media
happenings at gallery Sub Bau.

Questions about network and management are emphasized: what is the role of the project
manager within a human network? Two metaphors are presented: the project manager as an
engineer and as a gardener. The engineer is  goal oriented and has a detailed plan to reach that
goal. She must be in complete control of the project. The gardener is more humble and knows
that forces out of his control dominate the project. He can only care about it by creating good
frames and favorable circumstances: sowing, fertilizing, watering and weeding i.e. to create a
dynamic process.

The project manager of the Riga-Gothenburg- project realizes that the gardener metaphor is
more fruitful for a person wanting to support a network. Even the concept project manager
seems irrelevant from this perspective. Maybe intermediate is more relevant.
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”…men vi måste odla vår trädgård.”

                        Voltaire (slutorden i Candide)

Inledning

Inom ramarna för praktik på Nätverkstan och studier på Kulturverkstan, har jag under våren
2001 arbetat med ett erfarenhetsbyte mellan kulturarbetare med intresse för nya media i Riga och
i Göteborg. Under en praktikperiod i Riga förra året kom jag i kontakt med mediacentret RIXC
och det internationella nätverket NICE (The Network Interface for Cultural Exchange in the
region of Baltic Sea and North-East Europe). Det fanns då mycket få kontakter inom fältet nya
media i Västsverige och Riga och jag upplevde att det kunde vara av värde om RIXC och
Nätverkstan inledde ett samarbete eftersom verksamheterna har många likheter. Bland annat har
de en gemensam värdegrund och erbjuder infrastrukturer för fria kulturarbetare i sina respektive
regioner. RIXC är dessutom en aktiv nod i NICE, där många intressanta  personer, verksamma
inom konst och nya media, är aktiva.

Målet med Riga – Göteborg projektet har varit att skapa förutsättningar för ett långvarigt och
bärkraftigt samarbete mellan de två regionerna. Men naturligtvis finns också bakom varje
nätverksprojekt som detta en politisk dimension, en vision om en större öppenhet mellan öst och
väst. Efter murens fall blomstrar åter Östersjösamarbetet, som det gjort genom årtusendena och
det finns ett starkt intresse från politiskt håll att stödja samarbetsprojekt i området.

Ett syfte med projektet har också varit att undersöka möjligheterna för kulturarbetare i
Västsverige att ingå i det internationella nätverket NICE. Jag ställde mig frågan hur det skulle
kunna ske och hur jag, som blivande kan bidra till detta.

Projektledaren

Projekt är en allt vanligare arbetsform idag. En mängd handböcker definierar vad projektledning
är och inte är och de allra flesta har en enhetlig syn. Men det höjs också kritiska röster mot denna
samsyn. I sin bok Myter om projekt (1998) identifierar Jesper Blomberg fem olika myter, som han
menar är mycket vanliga: -projekt är unik och välavgränsad verksamhet, -projekt har, eller bör ha,
fasta och tydliga mål, -framgångsrika projekt är välplanerade, -framgångsrikt projektarbete är att
hålla tids- och kostnadsbudget och -projekt är en överlägsen organisationsform. Blomberg
problematiserar var och en av dessa myter och menar att de är ett uttryck för en djupt rotad myt
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som finns i det västerländska samhället om rationalitet, framsteg och om hur människan och
samhällen fungerar. Dessa myter kommer att styra synen på projektledarens roll, menar
Blomberg.

Christensen och Kreiner använder sig av en metafor för att synliggöra två skilda sätt att arbeta
som projektledare: ingenjören och trädgårdsmästaren. Projektledaren som ingenjör konstruerar
och bygger, kontrollerar och följer strikt ritningen. Projektet bör vara ett uttalat målinriktat,
planerat och styrt förlopp. Det innebär att projektledaren i förhand definierat målet och de
delmål som måste uppfyllas för att det fastställda målet ska kunna nås. Allt som avviker från
planen betraktas som misslyckanden. Projektledaren är den som styr och kontrollerar. Hon bör
ha projektet helt i sin hand. Att mista kontrollen måste, utifrån denna syn på projekt och
projektledning, betraktas som ett misslyckande. Projektledaren som ingenjör stämmer väl överens
med de myter om projekt som Blomberg förhåller sig kritisk till.

Projektledaren som trädgårdsmästare har en helt annan uppgift. Hon sår frön, gödslar och
vattnar, rensar bort ogräs och iakttar sedan uppmärksamt hur det växer och frodas. Hon har en
ödmjuk inställning till projektet och inser att det styrs av andra krafter än hennes egna.
Projektledarens uppgift blir, utifrån detta sätt att se, att skapa ramar och gynnsamma villkor för
en dynamisk process.   

Nätverk

Med nätverk menas ofta ett sätt att organisera system, som avviker från den hierarkiska
organisationsstruktur som varit dominerande under 1900-talet. Det finns många olika typer av
nätverk men ofta avses datorer som är kopplade till varandra, d vs tekniska nätverk. Inom och
mellan företag och organisationer skapas idag nätverk där anställda så att säga deltar inom
tjänsten. Det sker alltså inte på frivillig basis.

När jag använder termen här menar jag ickehierarkiska, mänskliga nätverk; människor som har
gemensamma intressen och därför av fri vilja bildar, eller ansluter sig till, ett nätverk. De blir en
del av nätverket, en nod, genom att vara aktiva i det. Ofta utnyttjar nätverket modern
informationsteknologi, men det är inte denna som är ursprunget till varför det skapades utan ett
behov av att kommunicera. Informationsteknologin blir därmed ett redskap men ingen grund till
att nätverket uppstår, en infrastruktur som underlättar människors kommunikation.
Kommunikationen inom ett nätverk sker ofta via Internet, men bärkraftiga nätverk bygger också
på att människor träffas, på att fysiska och inte enbart virtuella mötesplatser upprättas.
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Projektledaren i nätverket

Ett omedelbart svar på frågan om projektledarens möjlighet att bidra till att bygga nätverk, som
jag ställde i rapportens inledning, blir med dessa utgångspunkter att människor ansluter sig till ett
nätverk när de har behov av att ingå i ett sådant. Om kulturarbetare inom nya media som är
verksamma i Västsverige inte samarbetar med Riga eller inte har anslutit sig till nätverket NICE,
känner de inget behov av att ingå. När behovet uppstår kommer människor i regionen att söka
sig dit. Detta är ingenting som en projektledare kan påverka.

Men, frågar jag mig, om kulturarbetare i Västsverige inte känner några som är verksamma inom
nya media i Baltikum, inte känner till nätverket NICE och om de aldrig kommit i personlig
kontakt med människor som ingår i det, kan det då inte vara projektledarens roll att informera
om nätverket och skapa möten mellan människor som redan är uppkopplade och sådana som
inte är det? Detta var några av mina utgångspunkter när jag planerade Riga-Göteborg-projektet.

Riga-Göteborg-projektet

Riga-Göteborg-projektet tar sin utgångspunkt i min förra praktikperiod som var förlagd till
Lettiska institutet (lettiska statens informationskontor) i Riga. Jag hade fått rådet att ta kontakt
med Rasa Smite, en av de drivande personerna bakom mediacentret RIXC och nätverket NICE.
Under mina veckor i Lettland fick jag via Rasa en inblick i mediacentret och träffade Raitis Smits
och Normunds Kozlovs, också de verksamma inom RIXC och NICE.

Jag blev mycket imponerad av gruppens arbete: de har med mycket begränsade resurser lyckats
bygga upp en verksamhet med stor bredd: både konstnärer och forskare, de som arbetar med
konst och de som arbetar utifrån ett bredare kulturbegrepp (ofta mediakritiskt) ryms inom
nätverket. En utgångspunkt i deras arbete har varit att ta vara på de möjligheter som den nya
informationsteknologin ger i ett land som under tiden efter murens fall genomgått en dramatisk
förändringsprocess, med b l a spänningar mellan den lettiska och ryska befolkningen och utbredd
social utslagning som följd.

Under min praktik på Lettiska institutet påbörjades planeringen av Baltic Sea Region Identity
Workshop, ett samarrangemang mellan b l a Lettiska institutet, Svenska institutet och Svenska
ambassaden, som skulle äga rum i april månad, 2001. Jag sammanförde den svenska
kulturattachén i Riga, Gunilla Forsén, som jag lärt känna, med Rasa Smite, eftersom jag trodde att
ett samarbete mellan Svenska ambassaden och RIXC skulle kunna vara fruktbart i den fortsatta
planeringen inför Baltic Sea Region Identity Workshop.

När jag kom tillbaka till Göteborg talade jag med Anders T Carlsson på Nätverkstan om ett
projekt med syftet att förbereda för erfarenhetsutbyte mellan Riga och Göteborg och om
möjligheterna att arbeta med detta inom ramarna för en praktiktermin på Nätverkstan. Anders
stödde min idé och erbjöd sig vara min handledare. Jag skrev en projektplan som inkluderade två
aktiviteter: dels en resa till Training program och Baltic Sea Identity Workshop i Riga i april, dels
ett besök från RIXC i Göteborg i maj månad. För att ordna finansieringen sändes en
bidragsansökan till Svenska institutet och Västra Götalandsregionen som båda var villiga att
stödja projektet.
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Under arbetet med Riga-Göteborg-projektet pågick samtidigt förberedelser inför konferensen
Konstiga Företag på Nätverkstan. En inbjudan sändes till RIXC och Ieva Auzina därifrån visade
intresse för att komma till konferensen. Vi sökte bidrag från Svenska institutet som gav sitt stöd
till resan. Under besöket i Göteborg knöt Ieva kontakter med många kulturarbetare inom nya
media och fick också tillfälle att sätta sig in i Nätverkstans och Kulturverkstans verksamhet.

Första veckan i april reste Anders T Carlsson och jag från Nätverkstan och Stefan Karlsson från
galleri Sub Bau, till The Research and Training Program in New Media Cultural Management,
som anordnades av RIXC den 2-8 april, 2001. Temat för den första delen av veckan i Riga var
Towards self sustainable media culture practice in the region of the Baltic Sea and North-East
Europe och programmet vänder sig speciellt till projektledare inom kultur och nya media. De
avslutande dagarna deltog vi i Baltic Sea Region Identity Workshop, ett samarrangemang mellan
Lettiska institutet, Svenska institutet och RIXC.

I Riga träffade vi många intressanta personer inom fältet kultur och nya media i Nord- och
Östeuropa, de flesta aktiva inom nätverket NICE. Här deltog såväl konstnärer som personer som
bygger, eller planerar att bygga, medieverkstäder eller andra former av infrastruktur för
kulturarbetare. Här fanns också människor som arbetar inom fältet på den kulturpolitiska nivån.

Jag upplevde att det var flera saker som förenade: viljan att bygga upp och delta i internationellt
nätverksarbete och tron på informationsteknologins sociala, politiska och kulturella potential.
Många ifrågasatte det traditionella konstbegreppet med skarpa gränser mellan konstformer,
mellan fin- och folklig kultur, mellan social och konstnärlig verksamhet. Här fanns bland flera en
vilja till att lösa upp ett traditionellt sätt att se på konst, att utvidga fältet, men också en
utgångspunkt i att det är detta konstutövning inom nya media handlar om i grunden.

När denna rapport skrivs pågår förberedelsearbetet inför besöket från Riga. Under fem dagar
kommer tre personer från RIXC till Göteborg där de ska träffa personer från Nätverkstan och
Kulturverkstan, lärarna på Nya Media på Valand och Kulturförvaltningen. De kommer också att
delta i en mediahappening på Sub Bau och ge en öppen föreläsning på Kulturverkstan.

Hur jag tänkte och arbetade

I projektet Riga - Göteborg valde jag att arbeta med att informera, göra det möjligt för människor
att träffas, utbyta erfarenheter och därmed se om det fanns intresse för framtida samarbete,
eftersom jag tänkte att det är var jag, som projektledare, kan bidra med. Inom områden som
detta, där människor i huvudsak arbetar ideellt, kan inte samarbete eller nätverk tvingas fram. De
måste växa fram ur människors lust och fria vilja och ur en känsla av att ett samarbete gagnar mig
själv och den sak jag verkar för. Detta underlättas, som jag ser det, av att människor får en
möjlighet att träffas, beskriva sina projekt, lära känna vandras drivkrafter och undersöka om de
vill arbeta tillsammans.

Därför skrev jag en projektplan där en resa till Göteborg och en resa till Riga ingick och sökte
pengar för ett sådant utbyte. Jag inledde också ett samarbete med en kurskamrat och vi skapa en
hemsida där projektet presenterades och där olika aktiviteter kontinuerligt kunde rapporteras,
eftersom jag tänkte att möjligheten att nå ut med information är central i projekt som detta.
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Under arbetets gång dök nya möjligheter upp som konferensen Konstiga Företag och Ieva
Auzinas besök i Göteborg. Många kontakter har knutits, flera projektidéer har redan tagit form,
som inte bara involverar Riga och Göteborg utan också andra nordiska noder i NICE. Nätverket
kommer att ha ett möte i Stockholm i sommar. Planer finns redan på att arrangera ett möte för
NICE här i Göteborg.

Hur det blev

Det viktigaste som projektet förde med sig var att människor från Baltikum och Västsverige
träffades, upptäckte vilka gemensamma intressen vi har, vilka vi vill samarbeta med, d vs det som
jag ser som utgångspunkten för ideellt arbete och nätverksarbete. Detta är processer utanför
projektledarens kontroll. Som projektledare kan jag komma med idéer, skapa ramar och goda
villkor och sedan underhålla projektet. Här skulle projektledaren ingenjören i detalj planerat och
kontrollerat projektet, hur det skulle drivas och vilka som skulle delta. Att se det växa vilt och ta
vägar som inte var planerade, som ofta hände i projektet Riga-Göteborg, hade varit ett
misslyckande.

Projektledaren som trädgårdsmästare måste förhålla sig på ett helt annat sätt. Här gäller det att så
frön och kanske kan idén, som låg till grund för Riga-Göteborg-projektet, ses som ett frö i detta
sammanhang. Vidare måste trädgårdsmästaren skapa ramar, som de två resorna till Riga och
Göteborg, och goda villkor som det finansiella stöd vi fick från Svenska institutet. Kanske
gödslade och vattnade jag när jag hade Ieva som gäst i mitt hem under hennes besök i Göteborg
och när jag försökte ordna så att resan till Riga blev så smidig som möjligt för oss tre som reste?

Jag uppfattar att projektledaren som trädgårdsmästare stämmer bättre överens med nätverkets
grundläggande organisationsform än projektledaren som ingenjör. Nätverk lever sitt eget liv, av
egen kraft. Riktiga nätverk, d vs de som människor söker sig till och deltar i av fri vilja, går ej att
tvinga fram. Som projektledare följer jag projektet och försöker vårda det, d v s bidra till en
dynamisk process. Själva begreppet projektledare blir utifrån detta problematiskt. I engelskan
finns begreppet intermediate som kan stämma med den syn på projekt som
trädgårdsmästarmetaforen förmedlar. Men vilket ord har vi i svenskan?

 Vad en projektledare inte kan/ kan göra inom nätverk

Projektledaren som arbetar med ideellt arbetande människor och informella, mäskliga nätverk,
kan inte kontrollera nätverket, vilka som ska ingå eller hur det ska fungera. Det tillhör dom som
ingår i det, det är de som tillsammans formar dess inriktning och normer. Däremot kan hon,
likaväl som alla andra, informera, föreslå lösningar och skapa förhållande som är gynnsamma. Ett
exempel kan vara att skapa välfungerande mötesplatser, fysiska och virtuella, för människor som
redan ingår i nätverket eller vill undersöka möjligheten att ingå.
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Adresser till personer och institutioner som förekommer i rapporten

Anders T Carlsson
Adress: Heurlins Plats 1,
Box 311 20
400 32 Göteborg
Tel: 031 – 743 99 00
e-mail: anders.t.carlsson@natverkstan.net

Stefan Karlsson
Galleri Sub Bau
Kastellgatan 8
411 07 Göteborg
031- 423567

Nätverkstan
Adress: Heurlins Plats 1,
Box 311 20
40032 Göteborg
Tel: 031 – 743 99 00
Hemsida: www.natverkstan.net

RIXC
Adress: 11 Novembra Krastmala 35 – 54,
Riga
Lettland 1050
Tel: +371 772 17 26, +371 721 02 97
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Rasa Smite
Adress: 11 Novembra Krastmala 35 – 54,
Riga
Lettland 1050
Tel: +371 72 10 297, +371 72 10 296
e-mail: rasa@re-lab.net

Lena Stenmar
Adress: Gröndalsgatan 11 A
412 62 Göteborg
Tel: 031 – 20 94 60
Mobil: 0708 – 20 94 60
e-mail: lena.stenmar@kulturvekstan.net

Länkar

Kulturverkstan: www.kulturverkstan.net

Lettiska institutet i Riga: www.li.lv

Nätverket NICE: http://nice.x-i.net

Nätverkstan: www.natverkstan.net

Sub Bau: www.subbau.org

RIXC: www.rixc.lv


