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Inledning

Klumpologi

Det du håller i din hand är en inspirationsbok med handfasta tips. En beskrivning av
hur vi har tänkt och gjort när vi har skapat
en i nkubator för människor som utvecklar
företag inom konst, kultur och socialt
entreprenörskap. Ordet klump betyder i
vårt fall en tät samling av människor.
I klump Subtopia finns förutsättningarna och kunskaperna för att
stödja människor att konkretisera idéer. klump Subtopias funktion
som inkubator ska ses som en del av ett större system av aktörer
som samspelar för att stötta företagande. Runtomkring oss finns till
exempel Botkyrka kommun, Nyföretagarcentrum, Reach for Change
och andra inkubatorer, för att nämna några.
Vår inspirationsbok börjar med att beskriva några goda förutsättningar för en lyckad inkubatorsverksamhet. Därefter beskriver
vi vår metod och låter några som har startat sina företag hos oss
dela med sig av sina tankar. Allt ramas in med en ansats till svar på
frågan ”Varför behövs en inkubator för kultur?” och ett samtal om
kultur och företagande.
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Varför behövs
en inkubator för
kulturföretag?

Att utveckla företag inom kultur är inte raketforskning, men det
saknas miljöer där dessa företag både kan stärka sina värden och
hitta ekonomisk och strukturell hållbarhet. På Subtopia pratar vi
ofta om att det finns glapp mellan proffs och amatörer, mellan
högskolor och branscher, mellan offentliga förvaltningar och ideella
föreningar, mellan bidragsberoende och marknadsorienterade
företag. klump Subtopia är ett sammanhang för de sociala och kulturella entreprenörer som existerar i de glappen.
För vart går man med sin idé om dramakurser för tjänstesektorn
om man aldrig har jobbat på kontor? Eller sin idé om gemenskapsodling i bostadsområden om man aldrig har pratat med en hyresvärd? De mikroföretagare vi möter faller allt som oftast utanför
traditionella branscher. En inkubator som klump Subtopia, och ett

Klumpologi
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klump Subtopias arbete grundar sig i ett
antagande och ett påstående. Antagandet
om att sociala och kulturella företag skapar
värden för företagaren, användaren och
samhället. Samt påståendet att dessa företag uppnår sin fulla potential när verksamheten kan drivas långsiktigt och hållbart.

Klumpologi

nätverkande kluster som Subtopia, kan erbjuda stöd i arbetet med
att hitta tidiga kunder, skapa sin egen marknad eller ännu hellre –
en helt ny bransch. Med vår långsiktiga metod får projektägaren tid
att bli bättre på sitt arbete, utforska och testa, (miss)lyckas och testa
igen. Allt för att fördjupa kunskapen och förbättra sina modeller.
De flesta har inte turen att känna flera personer med vilka man
delar viljan och modet att satsa på ett ekonomiskt osäkert och idéburet projekt med månader, ibland år, utan säker inkomst i sikte. De
flesta som ska starta ett företag börjar på kaféer med billig lunch eller vid ett köksbord under långa tysta nätter. Det är otroligt ensamt
att starta företag. Det är de små sakerna som kafferaster (inklusive
kollegor), knattret från ett tangentbord i rummet bredvid eller en
medarbetare att snurra stolen mot, som kan vara skillnaden mellan
en inspirerad och en ”helt meningslös” arbetsdag. I klump Subtopia
har de här faktorerna visat sig vara en otroligt viktig aspekt av att
vara nyföretagare.
Vi i klump Subtopia möter ofta människor som har en hög
kompetens, en stark passion för vad de gör och en stark vilja att
göra något bra av det. Vi ger det initiala stödet som kan aktivera en
slumrande idé och sätta fart på idébäraren. Det är ett slöseri med
både tid och resurser att inte accelerera dessa människors initiativ
och stödja dem i förverkligandet av sina idéer och låta dem skapa
samhällsnytta.
Vi är en uppskjutningsramp för människor som vill starta företag
inom kultur och socialt engagemang. Vår modell, som beskrivs i
den här boken, är flexibel och under konstant utvärdering. I grunden erbjuder vi nätverk, social samvaro, en fysisk arbetsplats och
coaching. Vi vet att om vi ska stötta verksamheter i dessa gränslösa
branscher behöver vi vara lika förändringsbenägna och hoppfulla
som företagen vi arbetar med.
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”Nu kanske
jag är
drastisk här

12

lars strannegård, rektor vid handelshögskolan (sidan 69)

men all
kultur är
social.”
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Vad behövs för att kunna stödja människor
att realisera sina idéer? Ett bra sätt för att
skapa trygghet, angelägenhet och erkännande för människorna i inkubatorn är att
låta verksamheten vara del av ett större
sammanhang. Vi har formulerat fem
aspekter av det sammanhanget som har
varit avgörande för hur väl vi lyckats med
att skapa vår inkubator klump Subtopia:
långsiktighet, en fysisk plats, producentperspektivet, nisch och varumärke.

Klumpologi

Kriterier för att
lyckas inkubera
företag som
arbetar med socialt
entreprenörskap
och kultur

Långsiktighet En stabil och engagerad ägare som garanterar en
långsiktigt hållbar verksamhet är det första kriteriet. Det behöver ta
tid och det behöver finnas trygghet när man utvecklar företag som
ska överleva och blomstra på sikt.
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Fysisk plats Ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att
skapa en social plats där människor kan mötas och verka. Till
sammans bildar människorna en kritisk massa av kunskap, kom
petens och kontakter som i sin tur fortsätter att utveckla platsen
och attrahera nya förmågor.
Producentperspektivet Det är viktigt att den plats som inkubatorn är en del av har människorna som producerar kultur och
arbetar med sociala innovationer som utgångspunkt. Naturligtvis
kan p
 latsen även ha publik verksamhet, så som en scen eller en
konsthall, men för att det ska finnas något att visa behövs goda
förutsättningar för att producera.
Nisch Det ger många fördelar om sammanhanget, som inkubatorn
är del av, är ett betydelsefullt centrum inom en specifik nisch med
såväl konstnärlig spets som amatörverksamhet. Det ger platsen stabilitet över tid och det ger erkännande från omvärlden vilket spiller
över på alla verksamheter som finns på platsen. Det betyder även att
det finns lokaler, stödsystem, arbetsmetoder och kontaktnät som är
användbara även för dem som arbetar med andra konstformer och
likaså med andra typer av näringar.
Varumärke Att få finnas under ett välkänt och erkänt varumärke
ger tyngd och stolthet åt de företag som utvecklas inom inkubatorn.
Det attraherar även nya förmågor och attraktiva samarbetspartners.
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Inkubatorn
klump Subtopia
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Fyra goda exempel på företag som
har utvecklats i klump Subtopia
— RättBuss

har givit bussen och bussresandet en ny mening. De åker land, rike
och Europa runt med en ombyggd före detta sl-buss som de fyller
med kultur tillsammans med bland andra Stockholms Stadsteater,
Cinema queer och kulturturister.
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— Utmana

dansar fram kunskap om och känsla för kropp, genus och norm
kritik. De fick 2015 flerårigt stöd från Stockholms läns landsting
för att sprida sin mission i Stockholms län.
19

— The Good Tribe

stödjer företag och organisationer i deras arbete med hållbarhet
och kreativitet och 2015 blev de utvalda till Change Leaders. Från
klump Subtopia har det under de tre senaste åren kommit fyra
Change Leaders till Kinnevik koncernens inkubators program,
Reach for Change, för sociala entreprenörer: The Good Tribe, Arkan
Asaad, Madeleine Opira och Boodla.

— Provins Mat ab

skapades för att ta tillvara på matlagningskompetens hos utrikes
födda kvinnor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
Provins Mat AB startade 2013 och fanns fram till 2015 i Gula
Villan Subtopia.

Klumpologi
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3 frågor till klump subtopia-företagaren

Fia Sjöström

Klumpologi

Vad arbetar du med?
– Jag är i grunden hantverkare och inredare och med mitt företag
Returnity vill jag ge inspiration till vad du kan göra med det som
kallas skräp. Jag ger kurser, gör inredning och har givit ut en bok –
allt med ett starkt återbruksperspektiv.
Vilken tycker du är den viktigaste ingrediensen i en inkubator som ska
utveckla företag som arbetar med det du gör?
– En inkubator ska få företag att växa så frågan är vad som får en
att växa? För min del var det nog att ha en plats att komma till där
jag mötte människor. Att ha någon att testa mina idéer mot, men
också bara äta lunch ihop med. Det var därför jag sökte mig till en
inkubator.
På vilket sätt har du blivit hjälpt av att vara en del i klump Subtopia?
– Coachningen har varit det som är kryddan med att vara här.
Det finns ett otroligt positivt och bejakande förhållningssätt där
man tillåts utforska sin idé. Att vara med i klump Subtopia har
också skapat möten och nya kontakter. Det promenerar inte in en
kulturminister i mitt vardagsrum, men här på klump Subtopia
händer sådant. Sedan har det varit värdefullt med kurser och
workshops på olika teman som har anordnats.

Returnity Fia Sjöström driver sin verksamhet med hjälp av Frilans Finans.
Under namnet Returnity arbetar hon med Skapande skola, Kultur på recept,
inredningsjobb åt allt från företag till museer samt kurser och workshops
i Sverige och utomlands. Hon har även skrivit boken Returnity och driver en
blogg om hantverk och återbruk. Fia blev del av klump Subtopia 2012.
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”Jag skulle
nog säga att
det enda som
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nikeisha andersson, filmare (sidan 70)

verkligen har
tagit mig hit
är drivet.”
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fyra byggstenar

= Inkubatorn
klump Subtopia
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Sammanhang
+ Arbetsplats
+ Sociala relationer
+ Coachning
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sammanhanget

Subtopia
Inkubatorn klump Subtopia är en del av
det kreativa klustret Subtopia. Varje ny
företagare som är del av klump Subtopia
blir också en del av Subtopia. Det ger ny
företagaren kontaktnät och trovärdighet.

”Working
nine to five”
Kontorstider passar inte alla. klump
Subtopia erbjuder istället ett flexibelt
kontor som är fullt utrustat med allt från
kaffemaskin till skrivare. Inga privata
arbetsplatser men tillgång dygnet runt.

Klumpologi

arbetsplats
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sociala relationer

”You never
walk alone”
klump Subtopia arbetar aktivt med att
skapa gemenskap och en generös ”inkubatorskultur”. Arbetskamrater är viktiga på
lunchrasten, som bollplank och som någon
som vet hur det är att starta ett nytt företag.
coach

”I know nothing”
Coachen avfärdar inte idéer som kommer
till inkubatorn. Gjorde hen det skulle
inkubatorn inte kunna arbeta med inno
vationer. Detta gör att klump Subtopia har
en låg tröskel.

Klumpologi
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3 frågor till klump subtopia-företagaren

Lisa Hansson

Klumpologi

Vad arbetar du med?
– Basen i mitt företag är mina kunskaper inom sång, scen och
scenkonstproduktion kompletterat med administration och webb,
främst inom kultursfären. Mitt företag samproducerar performance- och operaföreställningar samt festivaler. Inom företaget säljer, nätverkar och administrerar jag även mina uppdrag som främst
sångerska, performanceartist, projektledare och manusförfattare.
Vilken är den viktigaste ingrediensen i en inkubator som ska utveckla
företag som arbetar med det du gör?
– Hjälp att se min verksamhet från – för mig – nya vinklar, så att
jag kan hitta nya sammanhang att verka i, utöka min verksamhet
och få bättre lönsamhet. Även hjälp att hitta det unika med mitt
företag samt skapa hållbara strukturer. Viktigt är också att hitta nya
samarbeten och ny inspiration genom andra ”medlemmar” i inkubatorverksamheten samt genom workshops, möten och föreläsningar
som anordnas. Det ger också bra möjligheter att utöka och stärka min
kompetens med ny kunskap.
På vilket sätt har ert företag blivit hjälpt av att vara en del i klump
Subtopia?
– Jag har fått hjälp att strukturera upp min verksamhet och att se
det unika i min kompetens samt att våga lita på mitt koncept. Jag
har knutit nya kontakter med andra klumpare. Och inte minst fått
inspiration och mod!
Lisa Hanssons företag drivs som enskild firma. Just nu arbetar hon bland annat
med produktionerna Den stora vävoperan och Den lilla vävoperan som spelat i
Sverige och London och som nu säljs till fler scener. Dessutom planeras nya
föreställningar med scenkonstkollektivet kel, bland annat till Malmöfestivalen i
augusti 2015.
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”Man är
idéburen
och sen

32

alexandra mörner, styrelseordförande i axfoundation och styrelsel edamot i axel johnson international och axel johnson inc. (sidan 70)

måste
man leva
också.”
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Metod
35

Verktyg:
Coachen och
sessionen

Klumpologi
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Coachen fungerar som samtalspartner
såväl under strukturerade coachning
sessioner som över ett spontant morgonkaffe. Coachen värderar inte idéerna som
kommer till inkubatorn. Coachen stöttar
nyföretagaren att själv utforska idéns möjligheter. Det är nyföretagarens förmåga att
realisera sin idé som ska utvecklas under
tiden i inkubatorn.

Klumpologi
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Coachsessionen Coachsessionen är ett
strukturerat samtal. Språket är viktigt
för att:
 Kunna övertala andra att det man
gör är viktigt.
— Bekräfta att man är på rätt väg.
— Synliggöra sin egen kompetens för
sig själv, vilket ökar självförtroendet.
—

Klumpologi
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Centrala ord skrivs på lappar och sätts upp
på väggen vilket skapar en bild av samtalet.
Lapparna flyttas runt under sessionens
gång. Deltagarna kan följa sessionens
utveckling med hjälp av denna föränderliga
ordbild som ger samtalet en tydlig riktning.
Den slutgiltiga ordbilden fotas och blir ett
gemensamt minne av coachsessionen.

Klumpologi
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”En inkubator
ska få företag
att växa

40

fia sjöström, hantverkare och inredare (sidan 21)

så frågan är
vad som får
en att växa?”

Klumpologi
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3 frågor till klump subtopia-företagarna

Susan och
David Svensson
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Vilken är den viktigaste ingrediensen i en inkubator som ska utveckla
företag som arbetar med det ni gör?
– I ett nystartat företag är man utsatt och ensam; allt är instabilt
och svängigt. Kanske finns inte företaget i morgon? Då är det viktigt att ha ett sammanhang och en plats att arbeta på, eftersom det
skapar stabilitet och kontinuitet.
På vilket sätt har ni blivit hjälpt av att vara en del i klump Subtopia?
– Den viktigaste anledningen till att vi gick med från början var
att vi behövde en plats att arbeta på. Att det ingick coachning kändes nästan lite jobbigt. Sedan visade sig coachningen vara det bästa
vi har fått här! Någon som har ställt de rätta frågorna, som givit
uppmuntran och som vi har varit ansvariga inför.
– Innan vi kom hit tänkte vi att det bästa är att ha ett eget kontor
där man slipper träffa någon på hela dagen, men nu när vi har suttit
här inser vi att det inte är så. Här träffar vi drivna människor som
kämpar, på samma sätt som vi, och det inspirerar. Alla företag här
håller på med vitt skilda saker vilket också hjälper oss att fortsätta
vara kreativa.
Coocoolo är organiserat som ett aktiebolag. De har varit aktiva i klump Subtopia
sedan 2014 och ett år senare, augusti 2015, släpper de sin pyssel- och spelapp.

Klumpologi

Vad arbetar ni med?
– Vi driver företaget Coocoolo som utvecklar en app för barn
inspirerad av pyssel. I appen skapar man gubbar av toapappersrullar
som man sedan leker med i spelet. Vi kopplar ihop hur man pysslar
och leker i verkligheten med digitalt skapande och spelande. Idén
kom till för att vi tycker det är mysigt att spela spel och att pyssla
med våra barn, så vi kombinerade det.

Klumpologi
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Tillgångar:
Kompetens och
passion

Konstnärlig kompetens och passion är sällan något man intellek
tuellt förhåller sig till. För att nyföretagaren ska kunna omsätta sin
idé till ett hållbart företag måste hen i ett första steg få insikt om
sina egna tillgångar. Därför arbetar inkubatorn med att sätta ord på
det uppenbara.
När nyföretagaren kan kommunicera vad hen har att erbjuda
(sin kompetens och kunskap) och varför världen behöver det
(sin passion och övertygelse) är det dags för nästa steg: hur.
Då börjar produktutvecklingen.

Klumpologi
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Till inkubatorn har nyföretagaren med sig:
Kompetens – Vilken är hens praktiskt förvärvade kunskap, summan av all nedlagd
tid? Passion – Vilken är viljan att arbeta
med det man gör och övertygelsen att det
är meningsfullt.

Klumpologi
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3 frågor till klump subtopia-företagarna

Arkan Asaad

Klumpologi

Vad gör du/ditt företag?
– Jag driver två olika organisationer. Mitt egna bolag Arkee Productions samt en ideell organisation som heter Right 2 Choose. Två
vitt skilda organisationer, men båda verksamheterna landar i någon
form av samhällsutveckling.
Vilken är den viktigaste ingrediensen i en inkubator som ska utveckla
företag som arbetar med det du gör?
– Många tror att det handlar om att övertyga andra om ens vision
eller idéer. Det stämmer inte. Utan det handlar om att övertyga
andra om kärnan. Vad är identiteten till visionen? Vad är grunden?
Som jag kallar det: ”Core Identity”. Att ta den kärnan och bygga
vidare på den. Det är endast ”nej” och motstånd som får din verksamhet att utvecklas. Värna om kärnan och våga testa den i alla
väder. Det är det som är framgång. I ett inkubatorprogram har du en
plattform där du får möjlighet att testa dina idéer, där du får gå från
kärna till handling.
På vilket sätt har ert företag blivit hjälpt av att vara en del i klump?
– Mentorskap och logistik har varit avgörande för mina inledande
år inom klump Subtopia. De blev ”stepping stones” för min framtida
karriär.

Arkan Asaad är författare och populär föreläsare, känd för sin bok Stjärnlösa
nätter om en ung kille som blir bortgift mot sin vilja. Han arbetar även med
riksorganisationen Right 2 Choose som utbildar inom tvångsäktenskap och
mänskliga rättigheter; rätten att själv få välja sitt liv. 2013 blev han utvald till
Change Leader av Kinneviks stiftelse Reach for Change.
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Produktutveckling
Kravspecifikation Innehåller allt som
måste uppfyllas för att nyföretagarens idé
ska kunna förverkligas. Första kravet är att
verifiera att idén stämmer överens med ny
företagarens kompetens och passion.
Klumpologi
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Aktivitet Utifrån kravspecifikationen planeras en rad aktiviteter med deadlines som inte
ska ligga för långt fram i tiden. Aktiviteterna
ska vara möjliga att genomföra utifrån den
position där nyföretagaren befinner sig.

Klumpologi

Delmål När aktiviteterna är genomförda
har nyföretagaren uppnått ett delmål. Delmålet presenteras för coachen.

51

Utvärdering Delmålet utvärderas och
jämförs med kravspecifikationen. Vad har
nyföretagaren lärt sig och vad ska hen
uppdatera i kravspecifikationen?

Klumpologi
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Version 1.0 För varje loop av aktivitet,
delmål och utvärdering växer kravspecifikationen. Idén blir alltmer komplex. Ny
företagaren lär sig alltmer om hur hen ska
få hållbarhet i sin affärsidé. Resultatet av att
upprepa loopen och succesivt beta av delmål efter delmål är version 1.0 av företaget.

Klumpologi
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3 frågor till klump subtopia-företagaren

Pêl Rostam

Vilken är den viktigaste ingrediensen i en inkubator som ska utveckla
företag som arbetar med det du gör?
– Atmosfären, att den är öppen och vänlig och förlåtande.
Jag vill att det ska vara samma känsla att komma till arbetet som
när man går till vänner.
På vilket sätt har du blivit hjälpt av att vara en del i klump Subtopia?
– För mig har atmosfären och gemenskapen i klump Subtopia
varit en hjälp i sig. Sedan har coachningen varit en jättebra hjälp; att
inte vara helt ensam i det man gör och att ha någon att bolla med.
Det är viktigt att få andras åsikter om det man gör.
Pêl Rostam har varit egenföretagare sedan 2006 och han har varit del av klump
Subtopia sedan 2012. Han arbetar med coaching och meditation, ger föreläsningar och workshops samt är författare (Svärdord, mobbing och självmobbning,
2008, och ny bok på gång). Under 2014 medverkade han bland annat i Sveriges
Radios ur-serie Svenska berättelser och talade vid Fadimegalan.
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Vad arbetar du med?
– Jag arbetar med inre försoning och förlåtelse som ett sätt att
finna en väg ur traumatiska upplevelser. Utgångspunkten är mitt
eget liv; mina upplevelser i barndomen, av flera krig och av att leva
i asyl. Alla känner till den traditionella betydelsen av försoning och
förlåtelse som handlar om försoning mellan människor. Jag menar att
man då hoppar över ett mycket viktigt steg. Den enskilda människan
behöver hitta försoning och förlåtelse inuti sig själv först. När det
har hänt kommer det andra steget, försoningen mellan människor,
att vara mycket enklare att genomföra. Det handlar om ett insiktsarbete som kan ske individuellt men även i grupper. Jag erbjuder
föreläsningar, coachning och workshoppar och mitt arbete kan även
användas preventivt för att skapa försoningsanda i en grupp.
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”Här träffar
vi drivna
människor
som kämpar,
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david svensson, programmerare och app-designer (sidan 42)

på samma sätt
som vi, och
det inspirerar.”
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1.0
Är du
redo?

Klumpologi

59

Föra till
marknaden
Varje liten loop i produktutvecklingen är
som en liten ”affärsplan” som revideras
och byggs på ända tills den ursprungliga
idén nått den mognad som behövs för att
produkten ska kunna lanseras.
Det är ett avgörande steg för företaget när produkten ska föras till
marknaden – marknadsföras. Att vara bäst på att skriva affärsplaner
betyder inte att man har förmågan att kommunicera sin affärsidé
för att övertyga andra om dess förträfflighet. För att nyföretagaren
ska lyckas med det är det viktigt att hen har insikt om och kan
kommunicera sitt företags vad och varför (se avsnittet Tillgångar:
kompetens och passion).
I mötet med världen utanför inkubatorn lär sig nyföretagaren hur
marknaden uppfattar och relaterar till erbjudandet. Nästa omgång
med loopar börjar och företaget växer – 1.1, 1.2, 1.3 …
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Botkyrka
är en plats
för djärva
hjärtan
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Katarina Berggren,* kommunstyrelsens
ordförande (s) i Botkyrka
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*Sedan 16 december 2015 är Katarina Berggren inte Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka
kommun. Hon arbetar numera som biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna.

I Botkyrka ska invånarna ha tillgång till kreativa verktyg, och möjligheterna att förverkliga sina idéer. För att kanalisera och öka
effekterna av den kreativitet som finns i vår
kommun behövs en plats där entreprenörer
får plats att utvecklas och tid att formulera sig. Det är det klump Subtopia är. För
oavsett om du är uppvuxen vid Albysjöns
strand eller på Grödinges landsbygd möts
du här av människor som förvandlar idéer
till långsiktiga och hållbara företag.
Vi ser hur företagen som slussas ut från
klump Subtopia ger Botkyrka högre sysselsättning, starkare varumärke och framförallt
fler medborgare som vågar följa sina drömmar. Ur ett samhällsperspektiv är det en guldgruva – de företag som slussas ut bidrar till
det s ociala och kulturella klimatet i Botkyrka
och regionen samtidigt som de betalar skatt
och anställer andra Botkyrkabor. Det är så vi
är – och fortsätter vara – långt ifrån lagom.
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Ett samtal om
kultur och
företagande
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klump Subtopia bjöd in fyra personer, som
på olika sätt är experter på området kultur
och företagande, till ett öppet samtal på
samma tema. Vi inleder med en kort presentation av samtalsdeltagarna och därefter
börjar samtalet, som har redigerats för
längdens skull men lämnats okommenterat
och därmed öppet för dina tolkningar och
åsikter.

Samtalsdeltagare
Anders Lindgren (samtalets moderator) har en bakgrund som
konstnär och är idag coach i och verksamhetsledare för inkubatorn
klump Subtopia.
Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor för
Handelshögskolan i Stockholm. Skriver och debatterar om kultur
och ekonomi. Har även varit med och startat forskningscentret
Arts, Business and Culture (abc) vid Handelshögskolan.
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Agnes Fischer, social entreprenör som har utvecklat sitt företag i
klump Subtopia. Företaget heter idag Boodla och drivs dels som
ett icke vinstutdelande aktiebolag, dels som en ideell förening. 2015
fick Boodla tillsammans med Studiefrämjandet medel av Allmänna
arvsfonden för att driva det treåriga projektet Demokratiodling.
Nikeisha Andersson, självlärd filmare med många musikvideor
och reklamfilmer samt pr på sin meritförteckning. Driver idag
aktiebolaget Nikeisha Andersson Film.
Alexandra Mörner, född in i en finansfamilj och har en bakgrund
som skådespelerska. Är idag bland annat arbetande styrelseord
förande i Axfoundation (Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för
Miljö och Utveckling) samt styrelseledamot i Axel Johnson AB,
Axel Johnson Inc. och ett antal andra styrelser inom Axel Johnson
Gruppen. Hon är också ledamot i styrelsen för Mistra Center for
Sustainable Markets vid Stockholm School of Economics.
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Begränsande, halt och flexibelt
– olika perspektiv på kulturbegreppet
Anders: För min del är kulturbegreppet halt som en tvål. Det för
svinner ifrån mig hela tiden och med kulturföretagande som idé är
det likadant.
Lars: Vi människor delar ju upp och kategoriserar världen. Under
många år har kultur setts som en sak och ekonomi en annan. Som
om marknaden vore särkopplad från det fria skapandet. Det är ju
naturligtvis inget annat än en språklig konstruktion eftersom vi
behöver gränser för annars vet vi inte vad vi ska tala om. Samtidigt
skapar detta onödiga bekymmer. Idag pågår en sorts kulturisering
av ekonomin, det går inte att bara sälja någonting utan addera kulturella värden som ger någonting extra. Kultur och ekonomi har ju
alltid varit integrerade, och är det i än högre grad i dag.
Agnes: Jag tänker också att om kulturen inte är en hal tvål då har
kulturen slutat att finnas.
Lars: Slutat att ”tvätta oss”.
Agnes: Om tvålen blir greppbar är det tecken på att mycket har
dött. Kanske kan man se kulturen som den där hala tvålen som glider runt i samhället och oljar in både människor och institutioner
så de glider smidigare?
Nikeisha: Om man kategoriserar kreativitet eller kultur dödar
man hela atmosfären kring det.
Alexandra: Förr i tiden var det fint att vara ingenjör och bygga sitt
eget hus och skriva poesi och gärna spela ett instrument. Det var
att vara en hel människa. Folkbildningsrörelsen handlade om att få
möjlighet att skapa och konsumera kultur. De digitala möjligheterna
har gjort att fler kan skapa, och fler gör det också, men det ses inte
som personlig utveckling.
Anders: Tycker ni att det är någon mening med att göra distinktionen mellan företag och kulturföretag? Kallar ni er för kultur
företagare?
Nikeisha: Jag gillar ju inte att kategorisera mig så jag ser mig själv
nog som en företagare som utövar det jag är intresserad av.
Agnes: Jag tänker att man själv delvis är en hal tvål. Ett enskilt
projekt eller en enskild idé kan jag boxa in men hela mitt skapande
går inte att boxa in.
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Lars: I mitt arbete är en central del att berätta om vad vi gör på
Handelshögskolan, och berätta om dem på lite olika sätt för olika
publiker. Dagarna i ända försöker jag hitta olika sätt att göra vår
verksamhet begriplig. När jag talar om kultur och kulturella värden
med samhällsvetenskapligt inriktade akademiker, med konstnärer
eller med individer i finansbranschen så måste jag anpassa mitt sätt
att uttrycka mig.
Social kultur – skillnaden på konstnärligt skapande och terapi
Alexandra: Får jag ställa en fråga i den här kontexten? Måste det
finnas en mottagare för kultur? Om man låser in sig i ett rum och
sitter och skriver eller målar, då tänker man kanske inte på en mottagare. Tänker ni på en mottagare när ni skapar?
Agnes: Om man har bestämt sig för att bli företagare med sitt
kulturskapande, då förutsätter jag att man tänker sig en mottagare.
Men det är inte den enda formen av kultur.
Lars: Nu kanske jag är drastisk här men all kultur är social. De
som verkligen bara skapar för ingen annan än sig själv, lever utanför
konst- och kulturvärlden. Att någon sätter sig som en eremit och
skriver för ingen annan än sig själv, målar eller fotograferar för
ingen annan än sig själv, det är en chimär.
Nikeisha: Det är lite obehagligt nästan …
Agnes: Det tycker inte jag. Det är en typ av dagbokskonst. Det är
inte tänkt för någon annan men man gör det ändå, och det må vara
fantastiskt, men det är fortfarande utan att söka en publik.
Lars: Men det finns ingen konstnärlig ambition utan det är terapeutiskt.
Entreprenörssjälen
Anders: När du, Agnes, skulle starta, var det förverkligandet av din
idé eller de människor du ville nå, som du hade framför dig?
Agnes: Jag tycker att jag på ett sätt är en företagarsjäl där alla
idéer cirkulerar kring kreativa lösningar på sociala frågor. Jag är
inte jättekunnig på alla administrativa delar, men jag hade drivit
arkitektföretag innan. Fast när jag kom hit till klump Subtopia
var det med en idé som från början var ett konstprojekt och först
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senare blev en företagsidé. Men jag som person är en företagare i
grunden, så att säga.
Anders: Hur har du gjort när du skapat ditt företag Nikeisha?
Nikeisha: Jag skulle nog säga att det enda som verkligen har tagit
mig hit är drivet. All den kompetens jag har, har jag lärt mig på
vägen. När jag var sjutton och skulle filma reklam för första gången
gick jag in på internet och kollade på hur andra hade gjort. Sen
tänker jag mycket på min egen marknadsföring. Hur jag beter mig,
framställer mig och hur jag presterar.
Alexandra: Att bygga.
Agnes: Utmana sig själv.
Nikeisha: Ja, lite utmana sig själv.
Alexandra: Du är ju entreprenör.
Nikeisha: Ja exakt. Och jag gör det jag vill, tror jag inte på ett
projekt så gör jag det inte.
Om att utveckla ett hållbart kulturföretag och om
kultur som mål eller medel
Agnes: Många av oss jobbar med vår hobby. Då har man en sorts
forsknings- och utvecklingskontor på fritiden. Vissa saker Boodla
till en början gjort för skojs skull börjar vi nu få efterfrågan på.
Anders: Ja, det finns ytterligare en dimension, lönsamhet. Man
behöver inte bara att någon ser det man gör utan att det man gör
säljer så att man kan ha en hållbar ekonomi.
Alexandra: Man är idéburen och sen måste man leva också. Då
måste man hitta sätt att para ihop det annars kan man inte göra det
man brinner för.
Agnes: Jag har med öppna ögon gått in i en värld som inte är
penningstinn. När jag jobbar med fastighetsbolag kan de betala
mina omkostnader. När jag jobbar mot skolor och till och med
ideellt blir det inte alls lika mycket pengar. Då försöker vi täcka för
de kostnaderna genom att söka pengar från exempelvis Allmänna
arvsfonden. Det blir en flora av finansiärer. Visst skrev du Lars en
artikel som diskuterade konstens egenvärde?
Lars: Ja, just precis.
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Agnes: I mina kretsar ingöt den ett visst självförtroende. Du får
rätta mig om jag har fel, men visst handlade den om att konst inte
bara ska vara kopplat till ett värdeskapande? Många utövare känner
att om deras konst ska få finnas måste de utveckla en gångbar affärsmodell. De känner att deras position är delvis hotad.
Nikeisha: Jag kan tycka att vissa konstnärer automatisk sätter
sig i en offersits. Det finns en del av det konstnärliga skapandet
som man inte tjänar så mycket pengar på, men samtidigt finns det
folk som tjänar jävligt mycket pengar på konst också, beroende på
vilken inställning man har, exempelvis Saadia Hussain som tjänar
jäkligt mycket Det är tråkigt när man drar ner sig själv utan att ens
försöka.
Lars: Idag talas mycket om att konsten ska bära sig själv. Vi har
kulturella och kreativa näringar där kulturen helt enkelt är ett
medel för att uppnå ett mål och detta mål är ekonomisk tillväxt. Det
tycker inte jag är rätt syn på saken. Ekonomi och pengar är aldrig
ett mål i sig utan det är ett medel för något annat. Och vad ska man
använda pengarna till? Jo, till att skapa något innehållsrikt, meningsfullt, solidariskt, kärleksfullt, bekvämt, lyxigt eller vad det är
man vill skapa. Alla de sakerna bärs upp av kultur. Det är det som är
kultur, som är samhällets kitt. Att då säga att kulturell verksamhet
ska bidra till ekonomi som helhet blir fel. Men därmed inte sagt att
man inte kan ha kulturell verksamhet som genererar vinst, det kan
man självklart ha. Men det är inte det som är själva målet i sig.
Alexandra: Jag slutade i kultursfären i princip samtidigt som alla
skulle börja ha egna företag men det är inte alla som är skickade att
klara av det. Även om man kan lära sig saker och klara av saker tror
jag inte man ska tvinga in folk i företagande. Det måste finnas olika
sätt att skapa kultur på och jag betalar gärna skatt för att en del av
det ska gå till kultur.
Agnes: Om någon är riktigt duktig på att skapa någon form av kulturyttring vill man gärna att det är det som den personen ska syssla
med. Inte administration och försäljning. Det kanske skulle kunna
finnas en möjlighet att förbättra den infrastrukturen för kulturskapare som vill vara företagare, men som inte har den kunskapen? Det
är svårt att hinna producera högkvalitativ konst eller kreativ verksamhet när man måste göra en massa saker man inte är så bra på.
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Avslutande reflektion
Anders: Nu har vi samtalat ett tag och jag tycker att vi kan konstatera att kultur är en integrerad del av samhället och ett mål i sig.
Om jag ser det från vår inkubator klumps perspektiv så är vårt
åtagande i första hand att stötta de kulturskapare som vill hitta en
hållbarhet i det som de gör. I förlängningen innebär det en samhällsvinst eftersom mer kultur kommer samhället till gagn. Jag tror
att klump Subtopia fyller en viktig funktion här, inte minst som en
plats som klumpar ihop många med liknande förutsättningar som
kanske har svårt att hävda sig var och en på egen hand. Och klump
är också del av Subtopia där det finns massor av företag och andra
aktörer som arbetar med kultur och även socialt entreprenörskap.
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Kulturens grundforskning och finansieringsmodeller
Alexandra: Om jag får försöka mig på en liknelse: om det bara finns
uppdragsstyrd forskning kan jättefina idéer utvecklas, men ”cure
for cancer” hittar man kanske på en plats där man får hålla på i
många år utan krav på leverans var sjätte månad. Och det är samma
sak med kultur. Om den bara är uppdragsstyrd och riktad till en
målgrupp blir den inte den mest fantastiska kulturen. De olika
sätten måste leva sida vid sida. Därför är det bra att få hjälp med ett
ramverk och kunna leva på det för att ha möjlighet att röra sig mer
mot det svåra och det som man tror är omöjligt.
Anders: Hur enkelt är det att få göra det? Förverkliga en idé oavsett om det finns en efterfrågan?
Agnes: Förutsättningarna att skapa någonting som ännu inte är
utforskat, och ta reda på om det håller eller inte, ökar om man får
stöd genom att ha personer att bolla med och platser att vara på.
Lars: Jag tror som sagt inte på eremitmodellen. Om man ska vara en
del av samhället, om man förväntar sig stöd av samhället, måste man
engagera sig i samhället på något sätt i sin kulturutövning. Då finns det
olika sätt att finansiera det på. Ett är Avicii-style: alla älskar det man gör
och därför får man in pengar. Det är inget som är fel med det. Sedan
finns det annan kultur som inte är lika marknadstillvänd, men även då
måste man övertala eller övertyga en annan aktör. För det mesta övertygar man sina peers; någon som håller på med samma sak på samma nivå.
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En fråga som hänger samman med detta, och som vi nuddat vid, är
om det egentligen är meningsfullt att särskilja kulturföretagande
från annat företagande? Drivkrafterna verkar ju vara de samma och
att särskilja och kategorisera skapar dessutom en massa problem.
Samtidigt, om kultur precis som vård eller skola har en särställning
i samhället, då kanske man inte ska jämställa kultur med verksamheter som har ekonomisk tillväxt som primärt mål?
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