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SAMMANFATTNING	  
	  
	  
En	  mäklare	  underlättar	  för	  köpare	  och	  säljare	  att	  mötas	  och	  göra	  affärer.	  Parternas	  affärsnytta	  är	  
grunden	  i	  verksamheten.	  Kulturbryggans	  mäklarverksamhet	  ska	  ha	  som	  främsta	  mål	  att	  öka	  den	  icke-‐
offentliga	  finansieringen	  till	  nyskapande	  och	  experimentell	  kultur.	  Det	  uppnås	  genom	  en	  
mäklarverksamhet	  med	  tydliga	  och	  mätbara	  mål,	  där	  alla	  åtgärder	  kontinuerligt	  utvärderas	  utifrån	  
hur	  effektiva	  de	  varit,	  d.v.s.	  hur	  mycket	  pengar	  varje	  delprogram	  gett	  i	  utdelning	  till	  det	  nyskapande	  
kulturlivet	  –	  här	  kallat	  Return	  on	  Investment	  (ROI).	  Att	  diskutera	  utdelning	  på	  genomförda	  satsningar	  
är	  nödvändigt	  för	  att	  kontinuerligt	  ifrågasätta,	  förändra	  och	  utveckla	  verksamheten.	  
	  
Mäklarverksamheten	  delas	  in	  i	  två	  delar:	  A)	  stöd	  och	  kompetenshöjning	  till	  kulturaktörerna,	  säljarna,	  
för	  att	  de	  själva	  ska	  kunna	  generera	  större	  privat	  finansiering	  till	  sina	  projekt,	  samt	  B)	  privata	  medel	  
till	  Kulturbryggans	  centrala	  fond,	  för	  utdelning	  inom	  ramen	  för	  ordinarie	  ansökningar.	  
	  
Arbetsmodellen	  för	  Kulturbryggans	  mäklarverksamhet	  i	  kapitel	  3	  är	  utformad	  för	  att	  vara	  praktisk,	  
handgriplig,	  konkret	  och	  direkt	  tillämpbar.	  
	  
	  
	  

1.	  INLEDNING	  	  
1.1.	  Bakgrund	  
Kulturfinansieringen	  i	  Sverige	  är	  under	  omprövning.	  Från	  att	  i	  princip	  ha	  varit	  en	  offentlig	  
angelägenhet	  diskuteras	  nu	  alltmer	  hur	  kulturfinansieringen	  ska	  kompletteras,	  av	  vem	  och	  i	  vilka	  
former.	  Det	  finns	  anledning	  att	  anta	  att	  den	  framtida	  finansieringen	  av	  kultur	  i	  Sverige	  kommer	  att	  
förändras	  mot	  en	  större	  offentlig/privat	  samverkan	  och	  att	  kulturaktörer	  i	  större	  utsträckning	  
kommer	  att	  söka	  samarbetspartners	  i	  den	  privata	  sfären.	  Det	  kommer	  att	  ställa	  högre	  krav	  på	  
kompetens	  och	  professionalitet	  både	  från	  kulturens	  och	  från	  näringslivets	  sida.	  
	  
Trots	  en	  tydlig	  politisk	  vilja	  att	  öka	  samarbetet	  mellan	  kultursektorn	  och	  privata	  finansiärer	  har	  
arbetet	  gått	  långsamt.	  	  Sverige	  ligger	  efter	  ledande	  Europeiska	  länder	  vad	  gäller	  graden	  av	  privat	  
engagemang	  i	  kulturlivet.	  Anledningarna	  till	  det	  är	  flera,	  men	  några	  brukar	  anges	  som	  avgörande:	  
den	  förhållandevis	  starka	  offentliga	  kulturfinansieringen	  i	  Sverige,	  avsaknaden	  av	  en	  donationskultur	  
i	  vårt	  land,	  den	  svenska	  skattelagstiftningen,	  samt	  bristen	  på	  mellanhänder,	  mäklare	  eller	  agenter	  
som	  kan	  sammanföra	  kultursektorns	  aktörer	  med	  intressenter	  från	  näringslivet	  och	  andra	  privata	  
finansiärer.	  
	  
I	  Kulturbryggans	  direktiv	  ingår	  att	  ”sträva	  efter	  att	  etablera	  samverkan	  med	  andra	  finansiärer”	  
Dir.2010:77).	  	  Redan	  idag	  är	  det	  s.k.	  Genomförandestödet	  villkorat	  så	  att	  projektägaren	  måste	  ha	  
minst	  en	  privat	  finansiär/samarbetspartner	  med	  för	  att	  erhålla	  Genomförandestöd.	  	  
	  
Kulturbryggan	  har	  önskat	  utreda	  om	  myndigheten	  kan	  axla	  en	  tydligare	  roll	  som	  mäklare	  eller	  
facilitator	  mellan	  kultsektorn	  och	  näringslivet/privata	  kulturfinansiärer.	  Vilka	  funktioner	  och	  
verksamheter	  skulle	  behövas	  inom	  myndigheten?	  Hur	  ska	  en	  sådan	  verksamhet	  utformas	  för	  att	  ge	  
optimalt	  resultat	  på	  både	  kort	  och	  lång	  sikt?	  
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1.2.	  Uppdraget	  
Uppdraget	  att	  utreda	  behovet	  av	  och	  formen	  för	  en	  mäklarfunktion	  inom	  Kulturbryggan	  gick	  till	  
Kulturstrategi	  Konsult	  AB	  och	  har	  utförts	  av	  Susan	  Bolgar	  under	  tiden	  2013-‐03-‐18	  –	  2013-‐06-‐18.	  	  
	  
Uppdraget	  har	  bestått	  i	  att	  ge	  en	  kort	  översikt	  över	  organisationer	  som	  redan	  idag	  arbetar	  som	  
mäklare,	  både	  i	  Sverige	  och	  i	  några	  Europeiska	  länder,	  samt	  att	  skapa	  en	  praktisk	  modell	  för	  hur	  
Kulturbryggan	  kan	  bygga	  upp	  en	  mäklarfunktion	  inom	  ramen	  för	  sin	  framtida	  verksamhet.	  
Mäklarfunktionen	  ska	  ha	  fokus	  på	  nyskapande	  kultur	  i	  enlighet	  med	  Kulturbryggans	  uppdrag.	  	  
	  
Slutresultatet	  av	  föreliggande	  arbete	  är	  menad	  att	  vara	  en	  praktisk	  och	  direkt	  tillämpbar	  modell	  för	  
mäklarverksamheten.	  Uppdraget	  har	  genomförts	  i	  samarbete	  med	  Kulturbryggans	  kansli,	  samt	  
presenterats	  för	  Kulturbryggans	  kommitté	  under	  arbetets	  gång.	  
	  
1.3.	  Om	  Kulturstrategi	  Konsult	  AB	  
Susan	  Bolgar	  startade	  det	  första	  företaget	  för	  kulturstrategisk	  rådgivning	  redan	  1998,	  och	  dagens	  
företag,	  Kulturstrategi	  Konsult	  AB	  ingår	  i	  ett	  större	  nätverk	  som	  fokuserar	  på	  frågorna	  om	  kulturens	  
roll	  i	  samhälls-‐	  och	  näringslivsutveckling.	  Susan	  Bolgar	  är	  rådgivare	  och	  utvecklare	  inom	  områdena	  
kultur/näringsliv,	  privat	  kulturfinansiering	  och	  strategiska	  kultursatsningar	  i	  företag	  och	  offentlig	  
sektor.	  Susan	  Bolgar	  har	  också	  mångårig	  erfarenhet	  av	  kulturproduktion,	  liksom	  av	  organisation	  och	  
kommunikation	  i	  både	  offentlig	  och	  privat	  sektor.	  	  
	  
Företaget	  har	  tidigare	  utfört	  uppdrag	  och	  utredningar	  för	  offentliga	  uppdragsgivare,	  t.ex.	  Region	  
Skåne,	  Malmö	  stad,	  Region	  Dalarna,	  Regionförbundet	  Örebro,	  Region	  Gotland,	  m.fl. 
www.kulturstrategi.se	  	  
	  
1.4.	  Genomförande	  av	  uppdraget	  
Uppdraget	  har	  genomförts	  under	  mars-‐juni	  2013	  och	  bestått	  av	  en	  mindre	  enkät	  till	  ett	  
utvalt	  antal	  respondenter,	  samt	  intervjuer	  med	  företrädare	  för	  organisationer	  som	  idag	  
arbetar	  som	  mäklare	  eller	  medlare	  mellan	  konst/kultur	  och	  privat	  finansiering.	  
	  
Enkäten	  rör	  främst	  mäklarfunktionens	  primära	  uppgifter,	  medan	  intervjuerna	  fokuseras	  
på	  utökad	  finansiering	  av	  Kulturbryggans	  egna	  stödmedel.	  
	  
Enkätundersökningen	  genomfördes	  under	  april	  månad	  och	  riktade	  sig	  till	  tre	  grupper	  av	  
respondenter:	  experter	  (personer	  som	  idag	  arbetar	  med	  frågor	  kring	  mäklarfunktioner	  
och	  relationerna	  mellan	  kultur	  och	  näringsliv),	  kulturaktörer	  och	  representanter	  för	  
näringslivet.	  Enkäter	  skickades	  ut	  till	  35	  personer	  varav	  25	  svarade.	  Undersökningens	  mål	  
var	  inte	  att	  utgöra	  ett	  statistiskt	  underlag,	  utan	  att	  inhämta	  åsikter	  från	  personer	  med	  
erfarenhet	  av	  samarbeten	  mellan	  kultursektorn	  och	  privata	  finansiärer.	  Mycket	  utrymme	  
lämnades	  åt	  respondenternas	  egna	  kommentarer.	  
Enkätundersökningen	  redovisas	  i	  sin	  helhet	  i	  bilaga	  1.	  
	  
Intervjuer	  genomfördes	  under	  april-‐maj	  med	  företrädare	  för	  sex	  olika	  organisationer	  i	  Sverige,	  
Storbritannien	  och	  Norge.	  Organisationerna	  var	  utvalda	  eftersom	  de,	  förutom	  att	  arbeta	  med	  privat	  
finansiering	  av	  konst	  och	  kultur,	  är	  inriktade	  på	  en	  smalare,	  nyskapande	  kultur,	  i	  linje	  med	  
Kulturbryggans	  uppdrag.	  
En	  sammanfattning	  av	  intervjuerna	  finns	  i	  bilaga	  2.	  
	  
Baserat	  på	  enkäter,	  intervjuer	  och	  tidigare	  erfarenheter	  av	  nationellt	  och	  internationellt	  arbete,	  har	  
en	  konkret	  modell	  utarbetats	  för	  Kulturbryggans	  fortsatta	  arbete.	  Modellen	  presenteras	  i	  kapitel	  3.	  
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2.	  SAMMANFATTNING	  AV	  ENKÄT,	  INTERVJUER	  OCH	  BAKGRUNDSMATERIAL	  
2.1.	  Sammanfattning	  av	  enkätundersökningen	  
Det	  mest	  framträdande	  i	  enkätsvaren	  är	  hur	  skiftande	  åsikterna	  är	  kring,	  i	  princip,	  alla	  frågor,	  trots	  
att	  alla	  respondenter	  är	  förtrogna	  med	  ämnet	  och	  har	  egna	  erfarenheter	  av	  samverkan	  	  
mellan	  kultur	  och	  privat	  finansiering.	  Enstaka	  frågor	  är	  dock	  respondenterna	  överens	  om,	  t.ex.	  anser	  
de	  allra	  flesta	  (ca.	  75	  %)	  att	  en	  mäklarfunktion	  behövs,	  eftersom	  ”de	  här	  sakerna	  sköter	  sig	  inte	  
själva”	  som	  en	  svarande	  uttryckte	  det.	  De	  som	  ställer	  sig	  negativa	  till	  en	  mäklarfunktion	  är	  
tveksamma	  till	  om	  en	  sådan	  bör	  inrättas	  på	  nationell	  nivå,	  eftersom	  ”den	  kommer	  alldeles	  för	  långt	  
bort	  från	  verkligheten.	  Alla	  samarbeten	  sker	  på	  regional	  eller	  lokal	  nivå	  –	  eller	  egentligen	  på	  
individuell	  nivå.”	  
	  
Den	  fråga	  där	  respondenterna	  varit	  mest	  eniga	  är	  frågan	  vad	  som	  är	  avgörande	  för	  ett	  framgångsrikt	  
samarbete.	  Där	  svarar	  drygt	  40%	  	  av	  expertgruppen	  ”personligt	  engagemang	  från	  parterna”.	  Det	  är	  
ett	  problematiskt	  svar,	  då	  det	  indikerar	  ett	  mycket	  stort	  personberoende,	  vilket	  alltid	  är	  riskabelt	  för	  
kontinuitet	  och	  långsiktighet.	  Som	  en	  konsekvens	  av	  detta	  svarar	  också	  ett	  flertal	  ”Brist	  på	  modeller	  
och	  rutiner	  för	  samarbete”	  på	  frågan	  vad	  som	  utgör	  de	  största	  hindren	  för	  samarbete.	  Här	  är	  
expertgruppen	  och	  kulturaktörerna	  överens.	  När	  man	  frågar	  näringslivet	  om	  vad	  de	  anser	  vara	  det	  
största	  hindret	  för	  ett	  ökat	  antal	  samarbeten,	  uppger	  flertalet	  att	  det	  är	  ”Bristen	  på	  kunskap	  om	  och	  
kontakter	  i	  kulturlivet”.	  
	  
På	  frågan	  om	  vilka	  tjänster	  en	  mäklarfunktion	  bör	  tillhandahålla	  går	  meningarna	  vitt	  isär.	  En	  liten	  
övervikt	  ges	  till	  ”Kompetenshöjning	  och	  utbildning	  i	  kultursektorn”	  .	  Den	  åsikten	  delas	  av	  både	  
kulturrespondenterna	  och	  expertgruppen.	  
	  
På	  frågan	  om	  vad	  de	  svarande	  anser	  vara	  det	  viktigaste	  målet	  med	  en	  mäklarverksamhet	  svarar	  
kultursektorn	  entydigt	  ”Att	  generera	  mer	  ekonomiska	  resurser	  till	  kulturverksamheterna”.	  Men	  även	  
expertgruppen	  och	  svarande	  från	  näringslivet	  anser	  att	  ekonomiskt	  inflöde	  till	  kultursektorn	  är	  ett	  av	  
de	  allra	  viktigaste	  målen.	  Något	  oväntat	  kommer	  på	  andra	  plats	  svaret	  ”Att	  bidra	  till	  samhället	  
genom	  ett	  ökat	  privat	  engagemang”.	  Det	  ligger	  i	  linje	  med	  det	  ökade	  intresset	  för	  samhällsfrågor	  och	  
CSR	  i	  näringslivet.	  	  
Resultaten	  av	  undersökningen	  i	  sin	  helhet	  finns	  i	  bilaga	  1.	  
	  

	  
Slutsatser	  av	  enkätsvaren:	  	  
	  
Kompetenshöjning	  av	  kultursektorns	  aktörer	  är	  viktig	  för	  en	  utveckling	  av	  relationerna	  mellan	  
kulturliv	  och	  näringsliv/privata	  finansiärer.	  Kulturaktörer	  måste	  i	  ökad	  utsträckning	  förstå	  vad	  
som	  motiverar	  ett	  företag	  eller	  en	  privatperson	  till	  samarbete	  och	  hur	  dessa	  motiv	  kan	  samspela	  
med	  den	  konstnärliga	  integriteten.	  Kultursektorn	  måste	  också	  bättre	  förstå	  sitt	  eget	  värde	  i	  en	  
samarbetssituation.	  
	  
En	  nationell	  mäklarfunktion	  måste	  bli	  effektiv	  på	  regional	  och	  lokal	  nivå.	  	  Kunskaper	  och	  nätverk	  
måste	  spridas	  över	  landet.	  Det	  kräver	  engagerade	  regionala	  och	  lokala	  aktörer	  som	  knyts	  till	  
Kulturbryggan.	  
	  
En	  nationell	  mäklarfunktion	  måste	  öka	  kunskapen	  om	  och	  intresset	  för	  samarbete	  med	  
kulturlivet	  bland	  näringslivets	  aktörer.	  Man	  måste	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  visa	  affärsnyttan	  i	  kulturella	  
samarbeten	  och	  finna	  former	  och	  arenor	  för	  att	  kommunicera	  detta.	  	  	  
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2.2.	  Sammanfattning	  av	  intervjuerna	  
I	  ett	  internationellt	  perspektiv	  utgör	  de	  privata	  donationerna	  till	  kultursektorn	  ca	  2/3	  av	  den	  totala	  
privata	  finansieringen.	  Endast	  1/3	  utgörs	  av	  affärssponsring.	  Av	  detta	  följer	  ett	  stort	  fokus	  bland	  
internationella	  organisationer	  på	  privatpersoner	  och	  	  privata	  företag,	  vilka	  har	  frihet	  att	  disponera	  
sina	  tillgångar	  efter	  personligt	  engagemang.	  	  
	  
Intervjuerna	  har	  gjorts	  med	  företrädare	  för	  organisationer	  som	  idag	  arbetar	  med	  privat	  finansiering	  
av	  kultur.	  Organisationerna	  har	  i	  viss	  mån	  valts	  utifrån	  deras	  erfarenheter	  av	  finansiering	  av	  
nyskapande	  projekt.	  Samtalen	  har	  rört	  sig	  kring	  hur	  man	  hittar	  finansiärer	  i	  den	  privata	  sektorn	  och	  
vad	  som	  är	  deras	  huvudsakliga	  incitament	  för	  samarbete.	  Dessa	  intervjuer	  har	  syftat	  till	  att	  
undersöka	  möjligheten	  att	  utöka	  Kulturbryggans	  centrala	  fond	  med	  privata	  medel.	  Samtalen	  har	  
handlat	  om	  privata	  donationer,	  eftersom	  en	  affärsmässig	  sponsring	  av	  Kulturbryggan	  centralt	  inte	  
har	  bedömts	  som	  en	  framkomlig	  väg.	  
	  
Följande	  personer	  har	  intervjuats:	  
Philip	  Spedding,	  Director,	  Arts	  &	  Business	  UK	  
Maria	  Carroll,	  Head	  of	  Development,	  Artangel,	  UK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Holly	  Tebbut,	  Organisational	  Development,	  Mission	  Models	  Money,	  UK	  
Øivind	  Stålsett,	  direktör,	  Arts	  &	  Business	  Norway,	  Oslo	  
Johan	  Wennström,	  VD,	  och	  Peter	  Rohmée,	  Managing	  Consultant,	  Mira	  Brakely,	  Stockholm	  
Ruby	  Lerner,	  Executive	  Director,	  Creative	  Capital,	  New	  York	  	  
(Intervju	  gjord	  av	  Ingrid	  Lomfors	  vid	  Kulturbryggans	  besök	  i	  New	  York,	  september	  2012)	  
(Intervjuerna	  i	  sin	  helhet	  finns	  i	  bilaga	  2)	  
	  
Att	  generera	  ekonomiska	  medel	  till	  konstnärlig	  verksamhet,	  särskilt	  nyskapande	  och	  experimentell	  
verksamhet	  kräver	  ett	  långsiktigt	  förtroendeskapande	  arbete.	  Det	  handlar	  inte	  primärt	  om	  
affärsmässiga	  överväganden,	  utan	  mer	  om	  personliga	  preferenser.	  För	  en	  organisation	  som	  önskar	  
stötta	  det	  nyskapande	  och	  riskfyllda	  blir	  privata	  donatorer	  den	  naturliga	  målgruppen.	  Så	  är	  också	  
fallet	  med	  flera	  av	  de	  organisationer	  vars	  företrädare	  intervjuats	  här.	  	  
	  
Under	  intervjuerna	  återkommer	  vissa	  centrala	  begrepp:	  tillit,	  nära	  relation,	  anknytning,	  kvalité,	  
status,	  hjärta	  och	  engagemang.	  De	  intervjuade	  betonar	  ständigt	  vikten	  av	  att	  bygga	  personliga	  
relationer	  till	  de	  större	  donatorerna	  och	  att	  hitta	  de	  unika	  konstnärliga	  projekten	  som	  en	  donator	  kan	  
knyta	  an	  till.	  
	  
	  Alla	  är	  överens	  om	  att	  kulturskaparen	  är	  suverän	  i	  sitt	  konstnärliga	  skapande	  och	  att	  en	  donator	  
aldrig	  har	  något	  inflytande	  över	  den	  konstnärliga	  processen.	  Det	  är	  snarare	  en	  fråga	  om	  att	  den	  
konstnärliga	  processen	  i	  sig	  är	  den	  unika	  företeelse	  som	  donatorn	  är	  intresserad	  av.	  	  
	  
Att	  finansiera	  nyskapande	  riskprojekt	  är	  ett	  särintresse	  för	  en	  relativt	  liten	  grupp	  av	  förmögna	  
personer/privata	  företag.	  Det	  gäller	  därför	  att	  lägga	  mycket	  tid	  på	  att	  finna	  dessa	  personer,	  vilket	  
endast	  kan	  ske	  i	  enskilda	  möten,	  på	  rekommendation	  av	  annan	  donator,	  eller	  liknande.	  Att	  utveckla	  
modeller	  för	  hur	  ett	  sådant	  arbete	  ska	  går	  till	  är	  möjligt	  i	  viss	  mån,	  men	  alltför	  mycket	  är	  beroende	  av	  
personliga	  relationer	  för	  att	  det	  ska	  vara	  meningsfullt	  att	  mer	  än	  ytligt	  beröra	  grundläggande	  
förutsättningar	  som	  respekt,	  intresse	  och	  kontinuerlig	  kommunikation.	  
	  
En	  annan	  aspekt	  som	  betonas	  av	  de	  intervjuade	  är	  att	  en	  privat	  finansiering	  av	  högriskprojekt	  måste	  
innehålla	  ett	  visst	  mått	  av	  exklusivitet.	  Det	  är	  viktigt	  för	  de	  privata	  finansiärerna	  att	  de	  dels	  känner	  
att	  de	  möjliggör	  projekt	  som	  annars	  inte	  hade	  blivit	  genomförda,	  och	  att	  de	  tillhör	  en	  liten	  och	  
exklusiv	  skara	  som	  förstår	  konst,	  intresserar	  sig	  för	  konstens	  utveckling	  och	  dessutom	  har	  tillräckliga	  
medel	  för	  att	  få	  saker	  att	  hända.	  	  
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Flera	  av	  de	  intervjuade	  betonar	  också	  att	  den	  ”innersta	  kärnan”	  av	  finansiärer	  ofta	  kan	  bidra	  med	  
andra	  värdefulla	  kompetenser,	  förutom	  de	  rent	  ekonomiska,	  t.ex.	  juridiska	  tjänster,	  
marknadsföringsresurser,	  managementkompetens,	  m.m.	  Det	  utnyttjas	  av	  flera	  organisationer	  för	  att	  
få	  ut	  ett	  mervärde	  för	  konstnärerna,	  samt	  för	  att	  skapa	  nära	  relationer	  mellan	  de	  privata	  
finansiärerna	  och	  konstnärerna.	  
	  
	  
Slutsatser	  av	  intervjuerna:	  	  	  
	  
För	  att	  tillföra	  medel	  till	  Kulturbryggans	  centrala	  fond	  måste	  arbetet	  starta	  med	  en	  inventering	  av	  
potentiella	  intressenter.	  Erbjudande	  om	  att	  delta	  i	  olika	  kampanjer	  och	  program	  bör	  ske	  genom	  
personliga	  kontakter,	  eller	  genom	  andra,	  befintliga	  nätverk,	  t.ex.	  Filantropiskt	  Forum,	  m.fl.	  
	  
Kulturbryggan	  bör	  överväga	  en	  specialavdelning	  för	  de	  privata	  donatorerna,	  en	  exklusiv	  form	  av	  
vänförening,	  där	  specialintresserade	  medlemmar	  kan	  bidra	  med	  pengar	  och	  övrig	  kompetens.	  Inom	  
ramen	  för	  denna	  förening	  kan	  olika	  program	  erbjudas	  
	  
Att	  knyta	  till	  sig	  privata	  finansiärer	  bygger	  på	  att	  organisationen	  har	  en	  hög	  trovärdighet,	  både	  
konstnärligt	  och	  socialt.	  Att	  bygga	  Kulturbryggans	  varumärke	  på	  ett	  genomtänkt	  sätt,	  så	  att	  det	  
signalerar	  kvalité,	  exklusivitet	  och	  trovärdighet	  är	  avgörande	  för	  framgång.	  
	  
	  
	  
2.3.	  Jämförelse	  med	  andra	  organisationer	  i	  Sverige	  och	  utomlands	  	  
En	  mäklarfunktion	  inom	  Kulturbryggan	  måste	  förhålla	  sig	  till	  de	  aktörer	  som	  redan	  idag	  arbetar	  i	  
gränslandet	  kultur/näringsliv/samhälle.	  Här	  finns	  flera	  intressanta	  organisationer	  vilkas	  verksamhet	  
delvis	  överlappar	  eller	  kompletterar	  den	  tänkta	  mäklarfunktionen	  inom	  Kulturbryggan.	  	  
	  
Kultur	  &	  Näringsliv	  
www.kulturnaringsliv.se	  	  
Kultur	  och	  Näringsliv	  grundades	  redan	  1984	  och	  har	  varit	  verksam	  som	  länk	  mellan	  kultursektorn	  och	  
näringslivet	  sedan	  dess.	  Det	  som	  från	  början	  vara	  en	  intressegrupp	  bestående	  av	  kulturintresserade	  
personer	  med	  bas	  i	  näringslivet,	  utvecklades	  senare	  till	  en	  medlemsorganisation	  för	  både	  
kulturaktörer	  och	  företag.	  Föreningen	  har	  idag	  ca.	  250	  medlemmar,	  lika	  fördelade	  mellan	  
kulturorganisationer	  och	  företag.	  Kultur	  &	  Näringsliv	  har	  kontor	  i	  Stockholm,	  Göteborg	  och	  Luleå	  och	  
har	  totalt	  4	  anställda.	  Verksamheten	  består	  av	  olika	  aktiviteter	  för	  nätverksarbete	  och	  utveckling	  av	  
samarbete	  mellan	  kultursektorn	  och	  näringslivet,	  t.ex.	  seminarier,	  nätverksträffar,	  enskild	  rådgivning,	  
m.m.,	  samt	  den	  årliga	  tävlingen	  Swedish	  Arts	  and	  Business	  Awards	  för	  bästa	  samarbete	  mellan	  ett	  
företag	  och	  en	  kulturaktör.	  
Kultur	  &	  Näringsliv	  ingår	  i	  det	  europeiska	  nätverket	  CEREC	  och	  är	  systerorganisation	  till	  brittiska	  Arts	  
&	  Business	  och	  norska	  Arts	  &	  Business	  Norway.	  
	  
Om	  verksamheten	  i	  relation	  till	  Kulturbryggan:	  
Kultur	  &	  Näringsliv	  är	  förmodligen	  den	  organisation	  som	  ligger	  närmast	  en	  direkt	  mäklarfunktion	  
mellan	  kultursektorn	  och	  näringslivet.	  Organisationens	  styrka	  är	  en	  god	  förankring	  i	  näringslivet.	  
Dock	  har	  organisationen	  krympt	  på	  senare	  år	  och	  har	  haft	  svårt	  att	  få	  ett	  bredare	  genomslag.	  Kultur	  
&	  Näringsliv	  är	  en	  nationell	  organisation.	  
	  
Eventuella	  samarbeten	  med	  Kulturbryggan:	  
Här	  finns	  möjligheter	  till	  gemensamma	  utbildningar,	  seminarier	  och	  workshops.	  Även	  inom	  området	  
privata	  donationer,	  filantropi	  och	  CSR	  finns	  möjlighet	  till	  gemensamma	  aktiviteter.	  
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TILLT	  
www.tillt.se	  	  
TILLT	  har	  rötter	  inom	  den	  svenska	  folkrörelsen	  och	  är	  fortfarande	  en	  del	  av	  Skådebanan,	  om	  än	  med	  
mycket	  stor	  självständighet.	  Verksamhetens	  fokus	  är	  att	  sammanföra	  kultur	  och	  arbetsliv	  och	  att	  
använda	  sig	  av	  kulturens	  kraft	  som	  förändrings-‐	  och	  innovationskraft	  på	  arbetsplatsen.	  TILLT	  erbjuder	  
flera	  olika	  program,	  både	  kortare	  och	  längre.	  Det	  kan	  handla	  om	  en	  snabb	  inspirationsfrukost	  likväl	  
som	  långa	  artists	  in	  residence-‐program	  som	  sträcker	  sig	  över	  tio	  månader.	  Dessa	  längre	  residence-‐
program	  har	  blivit	  de	  mest	  omtalade	  och	  har	  fått	  stort	  utrymme	  inom	  EU	  där	  TILLT	  har	  haft	  en	  
ledande	  roll.	  Sedan	  start	  1999	  har	  man	  genomfört	  en	  stor	  mängd	  korta	  program	  och	  drygt	  70	  långa	  
projekt.	  TILLT	  har	  en	  god	  dokumentation	  av	  sina	  projekt,	  som	  också	  följts	  av	  forskare.	  
Organisationen	  har	  idag	  15	  anställda.	  
	  
Om	  verksamheten	  i	  relation	  till	  Kulturbryggan:	  
TILLT	  fokuserar	  på	  innovation	  och	  utveckling	  av	  arbetsplatsen	  och	  fungerar	  som	  mäklare	  inom	  det	  
avgränsade	  fältet.	  Organisationen	  arbetar	  inte	  med	  direkt	  finansiering	  av	  kultur,	  eller	  med	  
sammankoppling	  av	  kultursektorn	  och	  näringslivet	  i	  ekonomiska	  syften.	  
TILLT	  arbetar	  idag	  endast	  i	  Västra	  Götaland,	  samt	  på	  europeisk	  nivå	  med	  att	  lära	  ut	  organisationens	  
samarbetsmodeller.	  
	  
Eventuella	  samarbeten	  med	  Kulturbryggan:	  
TLLTs	  verksamhet	  skiljer	  sig	  från	  Kulturbryggans	  då	  TILLTs	  fokus	  ligger	  på	  arbetsplatsens	  behov,	  inte	  
på	  kulturskaparens.	  Trots	  det	  finns	  det	  mycket	  intressanta	  erfarenheter	  att	  ta	  del	  av	  från	  TILLTs	  
praktik,	  särskilt	  med	  tanke	  på	  nödvändigheten	  av	  att	  skapa	  intresse	  för	  kultursamarbeten	  i	  
näringslivet.	  TILLT	  har	  dokumenterade	  goda	  exempel	  och	  framgångsrika	  cases.	  
	  
Generator	  
www.generatorsverige.se	  	  
Generator	  skapades	  som	  en	  fortsättning	  på	  KK-‐stiftelsens	  satsning	  på	  Mötesplatser	  för	  stimulering	  av	  
de	  kulturella	  och	  kreativa	  näringarna.	  Generator	  är	  en	  medlemsorganisation	  vars	  medlemmar	  består	  
av	  kommuner,	  landsting	  och	  regioner	  i	  Sverige.	  Generators	  syfte	  är	  att	  bistå	  medlemmarna	  i	  deras	  
arbete	  med	  att	  utveckla	  de	  kulturella	  och	  kreativa	  näringarna	  i	  sina	  respektive	  regioner/kommuner.	  
Generator	  arrangerar	  årligen	  den	  stora	  Generatorkonferensen,	  som	  utgör	  en	  viktig	  mötesplats	  för	  
aktorer	  inom	  området.	  Generator	  har	  haft	  en	  stor	  roll	  som	  samarbetspart	  till	  Tillväxtverket	  under	  
regeringens	  satsning	  på	  Kulturella	  och	  Kreativa	  Näringar	  2009	  –	  2012.	  
	  
Om	  verksamheten	  i	  relation	  till	  Kulturbryggan:	  
Generators	  uppgift	  är	  att	  utveckla	  kulturella	  och	  kreativa	  företag	  i	  nära	  samarbete	  med	  sina	  
medlemmar,	  d.v.s.	  offentliga	  aktörer.	  Här	  har	  organisationen	  arbetat	  med	  nätverksbygge	  och	  
kontaktskapande	  mellan	  de	  kulturella	  företagen	  och	  deras	  potentiella	  kunder.	  Generator	  arbetar	  inte	  
med	  stöd	  till	  enskilda	  kulturskapare	  eller	  till	  kulturella	  organisationer	  som	  inte	  arbetar	  i	  företagsform.	  
Generator	  är	  en	  nationell	  organisation.	  
	  
Eventuella	  samarbeten	  med	  Kulturbryggan:	  
Generator	  har	  ett	  utmärkt	  kontaktnät	  över	  hela	  landet.	  Här	  finns	  stora	  samarbetsmöjligheter	  i	  att	  
identifiera	  och	  bygga	  regionala	  och	  lokala	  samarbeten	  med	  Kulturbryggan.	  De	  kulturella	  och	  kreativa	  
näringarna	  är	  också	  starkt	  beroende	  av	  ett	  innovativt	  och	  nyskapande	  fritt	  kulturliv,	  vilket	  gör	  ett	  
samarbete	  mellan	  parterna	  naturligt.	  
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Innovativ	  Kultur	  
www.innovativkultur.se	  	  
Innovativ	  Kultur	  driver,	  lokalt	  i	  Stockholm,	  en	  verksamhet	  som	  till	  stora	  delar	  påminner	  om	  
Kulturbryggans.	  Man	  stöder	  nyskapande	  och	  experimentell	  kultur	  i	  ett	  tidigt	  skede	  och	  försöker	  hitta	  
nya	  samarbeten.	  Förutom	  att	  dela	  ut	  ekonomiskt	  stöd	  till	  nyskapande	  projekt	  arbetar	  man	  även	  med	  
rådgivning,	  nätverksbyggande	  och	  samarbeten	  med	  näringsliv	  och	  akademi.	  Innovativ	  Kultur	  har	  
tidigare	  endast	  varit	  verksam	  inom	  Stockholms	  stad,	  men	  startar	  nu	  en	  mer	  regional	  verksamhet	  i	  
Mälardalen.	  Organisationen	  har	  en	  strategigrupp	  med	  deltagare	  från	  både	  akademi,	  näringsliv	  och	  
kultur.	  Innovativ	  Kultur	  drivs	  av	  konsultföretaget	  Innovation	  Impact	  på	  uppdrag	  av	  Stockholms	  stad.	  
Man	  har	  erhållit	  betydande	  stöd	  från	  Framtidens	  Kultur.	  
Innovativ	  Kultur	  har	  tre	  anställda.	  
	  
Om	  verksamheten	  i	  relation	  till	  Kulturbryggan:	  
Innovativ	  Kultur	  erbjuder	  en	  mäklarfunktion	  till	  kulturlivet	  som	  till	  stor	  del	  bygger	  på	  samma	  tankar	  
som	  Kulturbryggans	  mäklarfunktion.	  Innovativ	  Kultur	  har	  ett	  begränsat	  upptagningsområde	  i	  och	  
kring	  Stockholm.	  
	  
Eventuella	  samarbeten	  med	  Kulturbryggan:	  
Samarbeten	  mellan	  Kulturbryggan	  och	  Innovativ	  Kultur	  har	  redan	  etablerats,	  bl.a.	  i	  flera	  rundabords-‐
samtal	  som	  hållits	  under	  våren.	  Syftet	  med	  samtalen	  har	  varit	  att	  kartlägga	  de	  behov	  som	  föreligger,	  i	  
kultursektorn	  respektive	  i	  näringslivet,	  av	  stöd	  kring	  samarbeten	  mellan	  parterna.	  Innovativ	  Kultur	  är	  
en	  naturlig	  samarbetspartner	  för	  Kulturbryggans	  aktiviteter	  i	  Stockholmsområdet.	  
	  
Nätverkstan,	  Göteborg	  
www.natverkstan.net	  	  
Nätverkstan	  startades	  1996,	  främst	  som	  en	  digital	  stödfunktion	  för	  fria	  tidskrifter.	  	  Nätverkstan	  
fungerar	  idag	  som	  en	  utbildnings-‐	  och	  serviceorganisation	  till	  det	  fria	  kulturlivet	  i	  Västsverige.	  Man	  
tillhandahåller	  både	  arbetsplatser	  och	  tjänster	  som	  t.ex.	  ekonomihantering,	  försäljning,	  
registerhantering,	  m.m.	  Organisationen	  driver	  också	  Kulturverkstan,	  en	  tvåårig	  
projektledarutbildning	  (KY)	  med	  inriktning	  på	  kultur.	  Genom	  åren	  har	  man	  också	  drivit	  frågor	  om	  
kulturskaparnas	  villkor,	  t.ex.	  i	  boken	  ”Den	  ofrivillige	  företagaren”,	  m.fl.	  Nätverkstan	  arbetar	  främst	  
med	  offentligt	  stöd	  från	  Västra	  Götalandsregionen,	  och	  har	  genom	  åren	  stöttats	  i	  flera	  omgångar	  av	  
Framtidens	  Kultur.	  Inom	  ramen	  för	  regeringens	  KKN-‐satsning	  2009-‐2012	  har	  organisationen	  drivit	  
utbildningsprojekt	  för	  bl.a.	  affärsrådgivare.	  
Nätverkstan	  arbetar	  inte	  med	  stödgivning	  eller	  fundraising	  till	  kulturlivet.	  
Nätverkstan	  har	  15	  anställda.	  
	  
Om	  verksamheten	  i	  relation	  till	  Kulturbryggan:	  
Nätverkstan	  är	  inriktad	  på	  kompetensutveckling	  av	  kultursektorn,	  samt	  att	  tillhandahålla	  tjänster	  till	  
det	  fria	  kulturlivet.	  Organisationen	  har	  få	  eller	  inga	  kontakter	  i	  näringslivet	  eller	  med	  privata	  
donatorer.	  Nätverkstan	  kan	  därför	  inte	  sägas	  ha	  en	  mäklarfunktion	  mellan	  kulturliv	  och	  privata	  
finansiärer.	  
	  
Eventuella	  samarbeten	  med	  Kulturbryggan:	  
Nätverkstan	  har	  en	  stor	  verksamhet	  i	  Västra	  Götalandsregionen	  och	  ett	  brett	  kontaktnät	  där.	  
Nätverkstans	  utbildningar	  för	  kulturskapare	  kan	  kombineras	  med	  Kulturbryggans	  
kompetensutvecklingsprogram	  och	  Nätverkstan	  är	  en	  utmärkt	  samarbetspartner	  för	  arrangemang	  
och	  seminarier	  med	  fokus	  på	  kultursektorn.	  	  
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KulturKraft	  Syd,	  KulturKraft	  Väst,	  KulturKraft	  Stockholm	  och	  KulturKraft	  Nord	  
www.trs.se	  	  
KulturKraft	  är	  en	  plattform	  för	  kompetensutveckling	  för	  kulturlivet.	  KulturKraft	  har,	  under	  de	  senaste	  
åren,	  	  startats	  på	  fyra	  platser	  i	  Sverige.	  Verksamheten	  drivs	  av	  Trygghetsrådet	  med	  medel	  från	  
Europeiska	  Socialfonden.	  Syftet	  är	  att	  erbjuda	  professionella,	  yrkesverksamma	  personer	  i	  kulturlivet	  
kontinuerlig	  konstnärlig	  och	  teknisk	  utbildning	  och	  kompetenshöjning.	  Erbjudande	  om	  fortbildning	  
gäller	  både	  frilansande	  kulturskapare	  och	  personer	  anställda	  på	  landets	  institutioner.	  
Europeiska	  Socialfonden	  finnsierar	  projekten	  under	  två	  år.	  Därefter	  söker	  man	  annan	  finansiering	  för	  
att	  permanenta	  verksmheten.	  
	  
Om	  verksamheten	  i	  relation	  till	  Kulturbryggan:	  
KulturKraft	  är	  helt	  inriktade	  på	  konstnärlig	  kompetenshöjning	  för	  kulturaktörer,	  men	  ibland	  finns	  
även	  finansiering	  med	  som	  ämne.	  
	  
Eventuella	  samarbeten	  med	  Kulturbryggan:	  
Gemensamma	  seminarier	  eller	  utbildningar	  med	  inriktning	  på	  finansieringsfrågor	  för	  kulturlivet	  kan	  
vara	  aktuellt.	  
	  
Volante	  
www.volante.se	  	  
Kulturekonomiföretaget	  Volante	  arbetar	  sedan	  många	  år	  med	  analys	  och	  strategisk	  rådgivning	  bl.a.	  
inom	  kulturekonomi	  och	  har	  sammanställt	  ett	  stort	  antal	  rapporter	  om	  de	  kulturella	  och	  kreativa	  
näringarna.	  Företaget	  ger	  ut	  nyhetsbrevet	  Kulturekonomi	  och	  deltar	  flitigt	  i	  debatter,	  seminarier	  och	  
föreläsningar.	  Företaget	  driver	  även	  förlagsverksamhet	  och	  är	  också	  aktiva	  inom	  andra	  områden	  än	  
kultur.	  De	  senaste	  åren	  har	  Volante	  genomfört	  ett	  stort	  antal	  uppdrag	  för	  offentliga	  uppdragsgivare	  
som	  t.ex.	  Tillväxtverket,	  Kulturrådet,	  olika	  regioner	  i	  Sverige,	  m.fl.	  
Volante	  har	  fyra	  anställda.	  
	  
Om	  verksamheten	  i	  relation	  till	  Kulturbryggan:	  
Volante	  driver	  ingen	  egen	  mäklarverksamhet,	  man	  mer	  observerar	  och	  analyserar	  pågående	  
verksamheter.	  Företagets	  inriktning	  är	  på	  undersökning	  och	  analys.	  	  
	  
Eventuella	  samarbeten	  med	  Kulturbryggan:	  
Som	  undersökningsföretag	  kan	  det	  vara	  intressant	  att	  anlita	  Volante	  i	  ett	  senare	  skede	  för	  att	  
utvärdera	  Kulturbryggans	  satsningar	  på	  mäklarverksamhet.	  Volante	  kan	  också	  vara	  en	  eventuell	  
partner	  för	  seminarier	  och	  debatter.	  
	  
Crowdfunding	  	  
www.crowdculture.se	  	  	  	  	  www.fundedbyme.se	  	  
Crowdfunding	  har	  de	  senaste	  åren	  blivit	  en	  allt	  mer	  omtalad	  organisationsform/plattform	  inom	  
kulturfinansiering.	  De	  två	  dominerande	  organisationerna	  idag	  är	  Crowdculture	  och	  Funded	  by	  Me.	  
Crowdfunding	  erbjuder	  en	  möjlighet	  för	  många	  små	  finansiärer	  att	  tillsammans	  realisera	  olika	  
projekt.	  I	  sin	  ursprungliga	  form	  handlade	  det	  om	  relativt	  små	  summor,	  men	  plattformarna	  har	  
utvecklats	  och	  Funded	  by	  Me	  uppger	  på	  sin	  hemsida	  att	  deras	  ”crowd”	  har	  en	  finansieringskapacitet	  
på	  över	  2	  mdr	  SEK/år.	  	  Crowdfunding	  kan,	  rätt	  hanterat,	  generera	  stora	  summor.	  	  
	  
Crowdculture	  är	  helt	  inriktade	  på	  kulturprojekt	  och	  har	  ett	  långtgående	  samarbete	  med	  ett	  antal	  
kommuner	  och	  regioner	  i	  Sverige	  där	  den	  offentliga	  aktören	  förbundit	  sig	  att	  matcha	  de	  medel	  som	  
projekten	  själva	  fått	  in	  genom	  Crowdcultures	  plattform.	  Samarbetsavtal	  har	  bl.a.	  upprättats	  med	  
Region	  Blekinge,	  Region	  Dalarna,	  Filmregion	  Stockholm-‐Mälardalen,	  m.fl.	  Uppbyggnaden	  av	  
Crowdculture	  har	  skett	  med	  stöd	  av	  Innovativ	  Kultur	  och	  Vinnova.	  
Crowdculture	  drivs	  av	  Fabel	  Kommunikation.	  
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Funded	  By	  Me	  har	  tagit	  konceptet	  ett	  steg	  längre	  och	  erbjuder	  en	  plattform	  för	  riktiga	  investeringar	  
via	  sitt	  program	  Crowd	  Equity.	  Där	  erbjuds	  affärsänglar	  att	  investera	  i	  projekt	  som	  väntas	  ge	  
marknadsmässig	  avkastning.	  Funded	  by	  Me	  arbetar	  med	  alla	  slags	  projekt	  och	  är	  inte	  specialiserade	  
på	  kultur.	  Kulturprojekt	  utgör	  idag	  en	  mindre	  del	  av	  deras	  verksamhet.	  Crowd	  Equity	  har	  fått	  
offentligt	  stöd	  till	  utveckling	  av	  Vinnova.	  Funded	  by	  Me	  har	  byggt	  upp	  verksamhet	  i	  flera	  europeiska	  
länder,	  och	  har	  idag	  tio	  personer	  i	  sitt	  team.	  
	  
Om	  verksamheten	  i	  relation	  till	  Kulturbryggan:	  
Crowdfunding	  handlar	  enbart	  om	  att	  erbjuda	  en	  plattform	  för	  att	  projektägare	  själva	  ska	  kunna	  hitta	  
finansiärer	  till	  sina	  projekt.	  Verksamheten	  är	  helt	  inriktad	  på	  finansiering,	  vilket	  kan	  sägas	  vara	  en	  
mäklarverksamhet.	  Crowd	  Culture	  erbjuder	  en	  viss	  utbildning	  genom	  sin	  crowdfundingskola	  på	  nätet,	  
men	  i	  övrigt	  har	  organisationerna	  ingen	  utbildande	  funktion	  och	  är	  inte	  arrangör	  av	  fysiska	  
mötesplatser.	  
	  
Eventuella	  samarbeten	  med	  Kulturbryggan:	  
Det	  kan	  vara	  problematiskt	  för	  Kulturbryggan	  att	  samarbete	  med	  crowdfundingorganisationer	  i	  ett	  
direkt	  finansieringsarbete.	  Ingen	  av	  ovanstående	  organisationer	  har	  något	  kvalitets-‐	  eller	  
bedömningförfarande	  i	  sin	  verksamhet.	  Samverkan	  mellan	  en	  kvalitetsbedömande	  stödform	  och	  en	  
icke	  kvalitetsbedömande	  finansieringsplattform	  kan	  orsaka	  problem.	  Dock	  finns	  det	  inget	  som	  
hindrar	  de	  enskilda	  projektägarna	  att	  söka	  finansiering	  via	  t.ex.	  Crowd	  Culture.	  Att	  visa	  på	  
möjligheterna	  inom	  crowdfunding	  kan	  ingå	  i	  Kulturbryggans	  utbildningsprogram.	  
	  
	  
Övriga	  aktörer	  på	  området	  
Det	  finns	  idag	  ett	  flertal	  privata	  företag	  som	  arbetar	  i	  gränslandet	  mellan	  kultursektorn,	  näringslivet	  
och	  civilsamhället.	  Förutom	  rena	  sponsorföretag	  som	  t.ex.	  Tango	  Sponsring	  &	  Event,	  Sponsrings	  &	  
Eventföreningen,	  m.fl.	  finns	  t.ex.	  Kulturstrategi	  Konsult	  AB,	  Reflection	  Company,	  Typ	  Kulturkonsult	  
och	  andra	  företag	  som	  inom	  sin	  verksamhet	  också	  rymmer	  vissa	  mäklarfunktioner.	  
	  
Intressanta	  aktörer	  kan	  också	  vara	  de	  företag	  som	  arbetar	  med	  s.k.	  Impact	  Investment,	  d.v.s.	  
riskkapital	  som	  även	  räknar	  sociala	  förändringar/förbättringar	  i	  sin	  vinstberäkning.	  Nyligen	  bildades	  
ett	  nätverk	  för	  Impact	  Investment	  i	  Sverige	  –	  Impact	  Invest	  Scandinavia,	  där	  intresserade	  
entreprenörer	  och	  investerare	  kan	  kopplas	  samman.	  www.impactinvest.se	  	  
	  
Runt	  om	  i	  landet	  finns	  också	  ett	  stort	  antal	  organisationer	  som	  vuxit	  fram	  under	  de	  senaste	  årens	  
satsningar	  på	  Kulturella	  och	  Kreativa	  Näringar	  –	  KKN.	  Här	  kan	  nämnas	  Alexanderssoninstitutet,	  Cred,	  
Media	  Evolution	  och	  många	  fler.	  
	  
Alla	  dessa	  aktörer	  kan	  vara	  goda	  samarbetspartners	  för	  Kulturbryggan	  beroende	  på	  var	  i	  landet	  man	  
verkar	  och	  vilka	  aktiviteter	  man	  genomför.	  
	  
Intressanta	  aktörer	  utomlands	  
Vid	  en	  inventering	  av	  organisationer	  som	  driver	  och	  finansierar	  nyskapande	  och	  experimentell	  
kulturverksamhet	  i	  andra	  länder	  har	  två	  organisationer	  framstått	  som	  särskilt	  intressanta,	  brittiska	  
Artangel	  och	  amerikanska	  Creative	  Capital.	  
	  
Gemensamt	  för	  båda	  dessa	  organisationer	  är	  att	  de	  inriktar	  sig	  på	  smalare	  kulturformer	  i	  frontlinjen.	  
Båda	  organisationerna	  har	  lyckats	  generera	  stora	  summor	  från	  privata	  finansiärer	  och	  båda	  
organisationernas	  främsta	  mål	  är	  att	  utveckla	  konsten	  och	  konstnärskapen	  i	  fullständig	  frihet	  och	  
med	  orubbad	  integritet.	  
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Artangel	  har	  ca.	  25%	  av	  sin	  verksamhet	  finansierad	  av	  Arts	  Council,	  resten	  är	  privata	  intäkter.	  
Organisationen	  erbjuder	  ett	  medlemskap	  i	  tre	  nivåer:	  1)	  The	  Company	  of	  Angels,	  medlemsavgift	  
£600/år	  (180	  medlemmar),	  2)	  The	  Special	  Angels,	  £5	  000/år	  (varierande	  antal	  medlemmar	  för	  varje	  
år)	  och	  3)	  Artangel	  International	  Circle,	  min.	  £60	  000/år	  för	  specialprojekt	  med	  internationella	  
artister.	  Fundamentet	  i	  verksamheten	  utgörs	  av	  de	  två	  konstnärliga	  ledarna	  och	  det	  odelade	  
förtroende	  som	  de	  åtnjuter	  i	  konstvärlden.	  Genom	  sin	  höga	  integritet	  och	  stora	  kunnighet	  har	  de	  
attraherat,	  och	  behållit,	  en	  medlemsgrupp	  som	  är	  lojal	  och	  uthållig.	  Många	  av	  medlemmarna	  har	  
följt,	  och	  ekonomiskt	  bidragit	  till,	  organisationen	  i	  mer	  än	  tio	  år.	  
www.artangel.org.uk	  	  	  	  
En	  längre	  intervju	  med	  Artangels	  utvecklingschef	  Maria	  Carroll	  finns	  i	  bilaga	  2.	  
	  
Creative	  Capitals	  verksamhet	  påminner	  mer	  om	  klassisk	  mecenatverksamhet.	  Man	  följer	  sina	  
konstnärer	  under	  längre	  perioder	  och	  bidrar	  med	  mer	  än	  kapital,	  t.ex.	  utbildning,	  tjänster,	  nätverk,	  
m.m.	  Verksamheten	  drivs	  endast	  med	  privata	  medel	  och	  har	  sedan	  starten	  1999	  genererat	  nästan	  $	  
25	  milj.	  till	  nyskapande	  projekt,	  både	  i	  form	  av	  kontanta	  medel	  och	  varor	  och	  tjänster.	  Man	  har	  ca.	  20	  
privata	  donatorer	  av	  betydelse,	  flera	  av	  dem	  har	  varit	  med	  sedan	  starten.	  
	  
En	  intressant	  modell	  är	  att	  donatorerna	  också	  erbjuds	  möjligheten	  att	  dela	  med	  sig	  av	  sitt	  
professionella	  kunnande.	  Varje	  år	  arrangerar	  Creative	  Capital	  ett	  veckoslutsläger	  för	  de	  nytillkomna	  
konstnärerna	  där	  de	  reser	  iväg	  tillsammans	  med	  donatorer	  och	  folk	  från	  affärsvärlden.	  Tillsammans	  
diskuterar	  man	  utveckling,	  marknadsföring,	  management,	  ekonomi,	  etc.	  det	  ger	  både	  nya	  kunskaper	  
och	  en	  nära	  kontakt	  mellan	  parterna.	  
www.creative-‐capital.org	  	  	  
En	  längre	  intervju	  med	  Creative	  Capitals	  chef	  Ruby	  Lerner	  finns	  i	  bilaga	  2.	  
	  
Om	  verksamheten	  i	  relation	  till	  Kulturbryggan:	  
Det	  finns	  intressanta	  delar	  i	  båda	  organisationerna	  som	  Kulturbryggan	  kan	  integrera	  i	  sin	  framtida	  
verksamhet.	  Särskilt	  det	  mer	  affärsmässiga	  sättet	  att	  se	  på	  kulturfinansiering	  är	  intressant,	  liksom	  
affärsvärldens	  mentorskap.	  
	  
Eventuella	  samarbeten	  med	  Kulturbryggan:	  
Det	  kan	  vara	  intressant	  att	  bjuda	  in	  företrädare	  för	  dessa	  organisationer	  till	  seminarier	  eller	  
workshops,	  gärna	  i	  samarbete	  med	  andra	  svenska	  organisationer.	  
	  
	  
Slutsatser	  av	  jämförelse	  med	  andra	  organisationer	  i	  Sverige	  och	  utomlands:	  
	  
Det	  finns	  idag	  flera	  organisationer	  som	  bedriver	  en	  viss	  mäklarfunktion	  mellan	  kultursektorn	  och	  
privata	  finansiärer.	  De	  flesta	  av	  dem	  är	  inte	  inriktade	  på	  att	  direkt	  öka	  det	  ekonomiska	  inflödet	  till	  
kultursektorn.	  Kulturbryggan	  bör	  därför	  fokusera	  på	  den	  ekonomiska	  nyttan,	  på	  både	  kort	  och	  lång	  
sikt.	  
	  
Det	  finns	  intressanta	  organisationer	  i	  främst	  USA	  och	  Storbritannien	  som,	  anpassade	  till	  Svenska	  
förhållanden,	  kan	  utgöra	  en	  modell	  för	  Kulturbryggans	  mäklarverksamhet.	  	  
	  
Kulturbryggan	  bör	  bygga	  långsiktiga	  samarbeten	  med	  så	  många	  parter	  som	  möjligt.	  Varje	  enskild	  
organisation	  kan	  tillföra	  kompetens	  inom	  sitt	  område	  och	  bli	  en	  viktig	  del	  i	  ett	  kontinuerligt	  
utvecklingsarbete.	  
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3.	  KULTURBRYGGANS	  MÄKLARVERKSAMHET	  –	  EN	  ARBETSMODELL	  
	  
	  
Några	  inledande	  synpunkter	  
En	  mäklarfunktion	  inom	  ramen	  för	  Kulturbryggans	  verksamhet	  bör	  aldrig	  vara	  knuten	  till	  en	  enskild	  
person.	  Kulturbryggans	  verksamhet	  ska	  ha	  en	  inbyggd	  mäklaruppgift	  som	  genomsyrar	  hela	  
verksamheten.	  Det	  är	  myndigheten	  Kulturbryggan,	  i	  sin	  helhet,	  som	  är	  mäklaren.	  
	  
Att	  mäkla	  mellan	  kultur,	  näringsliv,	  filantropi	  och	  samhälle	  är	  en	  uppgift	  som	  kräver	  stor	  lyhördhet	  
och	  en	  flexibel	  organisation.	  Mäklarverksamheten	  inom	  Kulturbryggan	  bör	  därför	  kontinuerligt	  
utvärderas	  och	  omprövas	  både	  vad	  gäller	  metod	  och	  organisation.	  
	  
Tydliga	  och	  mätbara	  mål	  –	  även	  i	  ekonomiska	  termer	  –	  bör	  sättas	  för	  verksamheten	  så	  att	  den	  blir	  
möjlig	  att	  utvärdera	  och	  modifiera.	  
	  
Kulturbryggans	  uppdrag	  är	  att	  stödja	  nyskapande	  kultur.	  Det	  kan	  därför	  vara	  följdriktigt	  att	  
Kulturbryggans	  mäklarfunktion	  i	  sig	  utgör	  en	  nyskapande	  och	  experimentell	  verksamhet.	  
	  
Return	  on	  Investment	  (ROI)	  är	  en	  ekonomisk	  term	  som	  mäter	  utfallet	  av	  en	  investering	  eller	  satsning.	  
Metoden	  ”provides	  a	  snapshot	  of	  profitability”,	  som	  det	  uttrycks	  i	  en	  ekonomisk	  text.	  Den	  beräkning	  
av	  ROI	  som	  föreslås	  i	  modellen	  nedan	  ska	  inte	  tas	  alltför	  bokstavlig.	  Syftet	  är	  att	  markera	  vikten	  av	  att	  
de	  satsningar	  som	  görs	  ska	  vara	  ekonomiskt	  lönsamma.	  Varje	  offentlig	  krona,	  satsad	  på	  främjande	  
åtgärder,	  måste	  generera	  minst	  det	  dubbla	  i	  intäkter	  till	  det	  nyskapande	  kulturlivet,	  annars	  saknar	  de	  
berättigande.	  	  
	  
	  
3.1.	  Mål	  
Det	  övergripande	  målet	  är	  att	  generera	  ökade	  ekonomiska	  resurser	  till	  innovativ	  och	  nyskapande	  
kultur	  i	  hela	  Sverige.	  	  
	  
Det	  konkreta	  målet	  är	  dels	  en	  fördubbling	  av	  Kulturbryggans	  centrala	  medel,	  (från	  25	  MSEK	  till	  50	  
MSEK),	  samt	  en	  väsentlig	  ökning	  av	  privata	  medel	  direkt	  till	  projektägarna.	  Kulturbryggan	  ska	  
kunna	  visa	  att	  en	  offentlig	  krona,	  investerad	  i	  Kulturbryggans	  verksamhet,	  genererar	  minst	  fem	  
kronor	  tillbaka	  till	  det	  nyskapande	  svenska	  kulturlivet.	  	  
	  
Båda	  delmålen	  ska	  vara	  uppnådda	  inom	  fem	  år.	  
	  
3.2.	  Arbetsmodell	  i	  två	  delar	  
Målen	  uppnås	  genom	  ett	  arbete	  i	  två	  delar:	  	  
	  
A)	  Hjälp	  till	  självhjälp	  –	  ökade	  intäkter	  som	  de	  sökande/projektägarna	  själva	  genererar	  	  
Redan	  idag	  har	  Kulturbryggans	  krav	  på	  privat	  medfinansiering	  inom	  ramen	  för	  Genomförandestöd	  
genererat	  betydande	  summor	  till	  de	  enskilda	  projekten.	  Genom	  kontinuerlig	  kompetenshöjning	  i	  
kultursektorn,	  för	  att	  bättre	  rusta	  de	  enskilda	  projektägarna	  inför	  samarbeten	  med	  näringsliv	  och	  
övriga	  privata	  finansiärer,	  kan	  dessa	  summor	  ökas	  betydligt.	  Stöd,	  utbildning,	  kompetenshöjning	  och	  
kontaktnät	  för	  projektägarna	  ger	  dem	  förutsättningar	  för	  framgångsrika	  samarbeten.	  
	  
Åtgärder	  inom	  modell	  A	  koncentreras	  på	  affärsmässig	  sponsring	  och	  CSR-‐samarbeten.	  Detta	  för	  att	  
affärsmässig	  sponsring,	  inklusive	  upplägg	  för	  CSR-‐samarbeten,	  kan	  läras	  ut	  genom	  tydliga	  verktyg	  
och	  arbetsmodeller.	  Här	  kan	  Kulturbryggan	  ge	  de	  sökande/projektägarna	  konkreta,	  tillämpbara	  
arbetsredskap	  för	  deras	  fortsatta	  arbete.	  
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Inom	  ramen	  för	  denna	  del	  ligger	  också	  mötesplatser	  och	  nätverksaktiviteter	  för	  att	  sammanföra	  
projektägarna	  med	  möjliga	  samarbetspartners,	  samt	  åtgärder	  som	  ökar	  näringslivets	  intresse	  och	  
kännedom	  om	  kultursektorn.	  (se	  nedan)	  
	  
B)	  Ökade	  medel	  till	  Kulturbryggans	  centrala	  fond	  
Som	  ytterligare	  en	  förstärkning	  av	  det	  nyskapande	  och	  experimentella	  kulturlivet	  i	  Sverige	  är	  det	  
önskvärt	  att	  även	  Kulturbryggans	  egna	  medel	  kan	  förstärkas	  från	  privat	  håll.	  Detta	  är	  en	  ur	  alla	  
synpunkter	  svårare	  uppgift.	  Här	  gäller	  ett	  långsiktigt	  arbete	  och	  ett	  personligt	  närmande	  till	  privata	  
intressenter,	  noga	  utvalda	  efter	  intresse	  och	  engagemang.	  
	  
C)	  Specialprogram	  
Dessa	  program	  är	  mer	  avancerade	  och	  ges	  endast	  om	  möjligheten	  finns,	  både	  personellt	  och	  
ekonomiskt.	  Specialprogrammen	  kan	  innefatta	  delar	  från	  både	  kategori	  A	  och	  B.	  
	  
3.3.	  Verksamheter	  och	  delprogram	  
De	  åtgärder	  som	  föreslås	  i	  modellerna	  nedan	  ska	  från	  början	  ges	  ett	  tydligt	  ekonomiskt	  mål.	  
Kostnaden	  för	  Kulturbryggans	  insats	  ska	  viktas	  mot	  de	  vinster	  som	  kulturaktörerna	  förväntas	  göra	  på	  
grund	  av	  den	  aktuella	  insatsen.	  Programmen	  är	  utformade	  för	  att	  vara	  fokuserade	  på	  ökade	  intäkter	  
för	  det	  nyskapande	  kulturlivet	  och	  för	  att	  vara	  praktiska,	  handgripliga	  och	  konkreta.	  
	  
Uppställningen	  med	  en	  kostnadspost	  och	  en	  beräknad	  utdelning	  på	  investeringen	  (ROI)	  är	  tänkt	  som	  
en	  tankemodell	  och	  skapad	  för	  att	  påvisa	  att	  en	  medveten	  satsning	  på	  kompetenshöjning,	  
mötesplatser	  och	  privata	  samarbeten	  är	  en	  investering,	  inte	  en	  kostnad.	  Beräkningen	  av	  utdelningen	  
är	  lågt	  satt.	  I	  de	  fall	  investeringen	  inte	  ger	  den	  förväntade	  utdelningen	  måste	  den	  omprövas	  och	  
effektiviseras.	  	  
	  
De	  kostnader	  som	  anges	  är	  preliminära	  och	  inkluderar	  inte	  arbete	  som	  Kulturbryggans	  egen	  personal	  
lägger	  in.	  	  
	  
	  

A)	  	  
Hjälp	  till	  självhjälp	  –	  ökade	  intäkter	  som	  de	  sökande/projektägarna	  själva	  genererar	  	  
Under	  den	  här	  rubriken	  fokuserar	  åtgärderna	  på	  projektägarnas	  möjligheter	  att	  ingå	  affärsmässiga	  
sponsorsamarbeten	  med	  företag.	  Åtgärderna	  handlar	  om	  att	  bättre	  förstå	  näringslivets	  villkor	  och	  
behov,	  att	  bättre	  kunna	  bevisa	  affärsnyttan	  i	  kultursamarbeten,	  samt	  att	  skapa	  kontaktytor	  mellan	  
parterna.	  Privata	  donationer	  är	  undantag	  i	  dessa	  sammanhang.	  Det	  utesluter	  inte	  projektägarnas	  
möjligheter	  att	  arbeta	  med	  donationer,	  men	  de	  nedan	  föreslagna	  aktiviteterna	  har	  inte	  det	  syftet.	  
	  
A	  1)	  Grundutbildning	  i	  privat	  kulturfinansiering	  	  
Ett	  hinder	  i	  relationsskapandet	  mellan	  kultursektorn	  och	  näringslivet/privata	  finansiärer	  är	  
kulturlivets	  bristande	  kunskaper	  om	  näringslivets	  villkor,	  utmaningar	  och	  önskemål.	  Med	  en	  
grundläggande	  utbildning	  kan	  en	  första	  insikt	  i	  området	  ges	  och	  därigenom	  bidra	  till	  projektägarnas	  
kompetens.	  
	  
Målgrupp:	  
Kulturbryggans	  sökande/projektägare.	  
	  
Mål:	  	  
Att	  ge	  projektägarna	  en	  grundläggande	  förståelse	  för	  olika	  formerna	  av	  privat	  kulturfinansiering	  och	  
genom	  det	  öka	  deras	  möjligheter	  att	  sluta	  goda	  avtal	  med	  privata	  aktörer.	  Grundkursen	  innehåller	  
moment	  som	  begreppsdefinitioner,	  etiska	  och	  moraliska	  frågor,	  inventering	  av	  kultursektorns	  
kompetenser	  i	  ett	  affärsperspektiv,	  avtal,	  juridiska	  frågor,	  m.m.	  
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Tidsåtgång:	  	  
Halvdag.	  20	  –	  50	  deltagare/gång.	  
	  
Genomförande:	  	  
2	  tillfällen/år.	  Grundkursen	  bör	  hållas	  på	  flera	  platser	  i	  landet	  för	  att	  ge	  sökande/projektägare	  från	  
hela	  Sverige	  möjlighet	  att	  delta.	  
	  
Kostnad:	  	  
Ca	  40	  000:-‐/tillfälle,	  (inkluderar	  kursledare,	  lokalhyra,	  resor,	  förtäring,	  etc.	  	  
Grundutbildningen	  bör	  vara	  avgiftsfri	  för	  sökande	  till	  Kulturbryggan.	  
	  
Beräknad	  ROI:	  	  
5	  aktörer/projekt,	  av	  de	  totalt	  20	  –	  50	  deltagarna,	  ökar	  sina	  privata	  intäkter	  med	  25	  000:-‐	  efter	  
avslutad	  grundutbildning	  jämfört	  med	  vad	  de	  skulle	  ha	  fått	  in	  om	  de	  inte	  hade	  fått	  utbildning.	  	  
ROI	  =	  3,1	  eller	  310%	  
(ROI=	  125	  000:-‐	  (vinst)	  dividerat	  med	  40	  000:-‐	  (kostnad)	  =	  3,1.	  Vill	  man	  ha	  fram	  en	  %-‐sats	  
multipliceras	  utfallet	  med	  100.)	  Uträkningen	  görs	  på	  årsbasis.	  
	  
A	  2)	  Individuell	  rådgivning	  och	  coaching	  
Uppföljning	  av	  grundkursen	  där	  projektägarna	  utgår	  från	  sina	  egna	  projekt	  och	  får	  hjälp	  att	  hitta	  
potentiella	  samarbetspartners.	  Endast	  för	  projekt	  som	  beviljats	  stöd	  genom	  Kulturbryggan.	  
	  
Målgrupp:	  
Projektägare	  som	  beviljats	  stöd	  från	  Kulturbryggan.	  
	  
Mål:	  
Att	  vässa	  projektägarnas	  erbjudande	  till	  näringslivet	  och	  att	  arbeta	  fram	  konkreta,	  individuella	  
strategier	  och	  handlingsplaner	  för	  varje	  projekt.	  
	  
Tidsåtgång:	  
2	  X	  1,5	  tim/	  projekt	  
	  
Genomförande:	  
2	  tillfällen/år	  i	  anslutning	  till	  tillkännagivande	  av	  stöd	  från	  Kulturbryggan.	  	  
	  
Kostnad:	  
1	  250.-‐/tim.	  (1	  875:-‐/gång)	  Tjänsten	  bör	  vara	  avgiftsbelagd	  för	  projektägarna,	  förslagsvis	  500:-‐
/rådgivningstillfälle.	  
Kostnad	  för	  Kulturbryggan:	  1	  375:-‐/tillfälle.	  
	  
Beräknad	  ROI:	  
Varje	  projekt	  som	  tagit	  del	  av	  individuell	  rådgivning	  ökar	  sina	  privata	  intäkter	  med	  10	  000:-‐	  
ROI=	  7,2	  eller	  727%	  	  
(10	  000:-‐	  (vinst)	  dividerat	  med1	  375:-‐	  (kostnad)	  =	  7,2).	  Uträkningen	  görs	  på	  årsbasis.	  
	  
A	  3)	  Nätverksbyggande/fysisk	  mötesplats	  
Mångårig	  erfarenhet	  av	  mötesplatser	  mellan	  kultursektorn	  och	  näringslivet	  visar	  att	  utmaningen	  
består	  i	  att	  locka	  näringslivets	  aktörer	  till	  mötena.	  De	  fysiska	  mötesplatserna	  bör	  därför	  alltid	  
arrangeras	  tillsammans	  med	  någon	  näringslivsorganisation,	  eller	  organisation	  med	  nära	  kopplingar	  
till	  näringsliv	  och	  kapital,	  t.ex.	  Handelskamrarna,	  Tillväxtverket,	  Filantropiskt	  Forum,	  Företagarna,	  
m.fl.	  Inbjudan	  bör	  komma	  från	  näringslivsorganisationen.	  Om	  möjligt	  bör	  en	  tongivande	  person	  från	  
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det	  lokala	  näringslivet	  finnas	  med	  som	  frontfigur	  och	  dragplåster.	  Ingången	  bör	  vara	  att	  näringslivet	  
är	  värd	  för	  evenemanget	  och	  kulturaktörerna	  är	  inbjudna	  gäster,	  inte	  tvärt	  om.	  På	  så	  sätt	  vässas	  
arrangemanget	  med	  ett	  näringslivsfokus,	  vilket	  ger	  ett	  högre	  deltagande	  från	  näringsliv/kapital.	  
	  
Mötesplatserna	  bör	  ha	  ett	  tema,	  en	  kort	  föreläsning/key	  note	  speaker	  som	  sätter	  agendan	  för	  
efterföljande	  mingel	  och	  samtal.	  Näringslivet	  är	  nyttoinriktat.	  Försök	  välja	  tema/program	  utifrån	  att	  
det	  ska	  ha	  ett	  kunskapsinnehåll	  som	  deltagarna	  kan	  ta	  med	  sig.	  	  
	  
Sätt	  en	  gemensam	  rubrik	  på	  mötesplatserna	  så	  att	  deltagarna	  känner	  igen	  arrangemanget	  från	  gång	  
till	  gång.	  
	  
Målgrupp:	  
Utvalda	  företrädare	  för	  näringslivet,	  potentiella	  privata	  donatorer,	  samt	  projektägare	  som	  beviljats	  
stöd	  från	  Kulturbryggan.	  
	  
Mål:	  
Att	  ge	  kulturaktörerna	  möjlighet	  att	  knyta	  kontakter	  med	  potentiella	  samarbetspartners	  och	  
finansiärer,	  samt	  att	  intressera	  företag/privata	  donatorer	  för	  nyskapande	  kulturella	  verksamheter.	  
	  
Tidsåtgång:	  
2	  gånger/år,	  gärna	  på	  olika	  platser	  i	  Sverige.	  Det	  fasta	  programmet	  bör	  ta	  max.	  en	  timme.	  Ge	  
utrymma	  för	  mingel	  efteråt.	  
	  
Genomförande:	  
Välj	  plats	  med	  noggrannhet.	  Om	  en	  näringslivsorganisation	  står	  värd	  för	  arrangemanget	  tillsammans	  
med	  Kulturbryggan	  kan	  mötet	  med	  fördel	  ske	  i	  en	  kulturlokal.	  Den	  fysiska	  mötesplatsen	  ska	  inte	  vara	  
samma	  plats	  varje	  gång.	  	  
	  
Kostnad:	  
Ca.	  50	  000:-‐/tillfälle,	  inkl.	  talare,	  lokalhyra,	  förtäring,	  etc.	  Arrangerande	  näringslivsorganisation	  ska	  
dela	  kostnaden	  med	  Kulturbryggan.	  Kostnad	  för	  Kulturbryggan.	  Ca.	  25	  000:-‐/tillfälle,	  exkl.	  
planeringstid.	  
Arrangemanget	  bör	  vara	  kostnadsfritt	  för	  deltagarna.	  
	  
Beräknad	  ROI:	  
Mycket	  svårberäknat	  i	  ett	  initialskede.	  Resultatet	  är	  beroende	  av	  hur	  populärt	  arrangemanget	  blir	  i	  
näringslivskretsar	  och	  hur	  väl	  kulturaktörerna	  kan	  tala	  för	  sina	  verksamheter.	  Att	  skapa	  mötesplatser	  
är	  en	  långsiktig	  åtgärd	  som,	  i	  bästa	  fall,	  ger	  utdelning	  några	  år	  framåt	  i	  tiden.	  	  
	  
På	  sikt	  bör	  Kulturbryggan	  undersöka	  om	  nya	  kontakter	  verkligen	  kommit	  till	  stånd	  vid	  dessa	  
nätverksträffar,	  i	  vilken	  utsträckning,	  och	  vad	  de	  genererat	  ekonomiskt.	  En	  sådan	  undersökning	  görs	  
efter	  tre	  år.	  
	  
A	  4)	  Seminarier	  och	  föreläsningar	  
Seminarier	  och	  föreläsningar	  bör	  vässas	  mycket	  noga	  tematiskt.	  Fokusera	  på	  praktiskt	  tillämpbara	  
kunskaper	  som	  deltagarna	  kan	  omsätta	  i	  praktisk	  handling	  i	  sin	  egen	  verksamhet,	  eller	  konkreta	  best	  
practice.	  Det	  finns	  många	  intressanta	  ämnen	  att	  ta	  upp,	  både	  svenska	  och	  utländska.	  
	  
Målgrupp:	  
Sökande	  till	  Kulturbryggan,	  företrädare	  för	  näringslivet	  och	  potentiella	  privata	  donatorer.	  
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Mål:	  
Att	  ge	  inspiration	  och	  idéer	  till	  praktiskt	  eget	  arbete,	  samt	  att	  bredda	  kunskapsbasen	  för	  intressenter	  
från	  både	  kultursektorn	  och	  näringsliv/privata	  donatorer.	  
	  
Tidsåtgång:	  
Seminariet	  bör	  vara	  max.	  1,5	  tim.	  
	  
Genomförande:	  
Seminarier	  och	  föreläsningar	  genomförs	  med	  fördel	  i	  samarbete	  med	  andra	  organisationer	  och	  
myndigheter,	  beroende	  på	  ämne.	  Seminarier	  och	  föreläsningar	  behöver	  inte	  arrangeras	  med	  jämna	  
intervall.	  Det	  bästa	  är	  att,	  beroende	  på	  tillfälle	  och	  möjlighet,	  engagera	  intressanta	  deltagare	  kring	  
ett	  aktuellt	  ämne.	  Låt	  innehåll	  och	  tillfälle	  bestämma	  frekvensen.	  
	  
Kostnad:	  
100	  000:-‐	  –	  300	  000:-‐	  	  beroende	  på	  föreläsare,	  samarbetspartner	  och	  grad	  av	  exklusivitet.	  
Kulturbryggans	  samarbetspartners	  bör	  alltid	  täcka	  minst	  halva	  kostnaden.	  
Kostnad	  för	  Kulturbryggan:	  ca.	  150	  000:-‐	  exkl.	  planeringstid.	  
	  
Beräknad	  ROI:	  
Mycket	  svårberäknat.	  Att	  inspirera	  och	  höja	  kompetensen	  och	  kunskapen	  hos	  både	  kulturliv	  och	  
näringsliv	  är	  generellt	  bra,	  men	  det	  är	  nästan	  omöjligt	  att	  förutse	  när	  utdelningen	  kommer.	  
Intressanta,	  vassa	  och	  nyskapande	  seminarier	  och	  föreläsningar	  kan	  vara	  en	  bra	  marknadsföring	  för	  
Kulturbryggan,	  och	  avkastningen	  kanske	  främst	  ska	  räknas	  på	  marknadsföringssidan.	  Räkna	  på	  
medialt	  utrymme	  i	  press,	  webb,	  etc.	  enligt	  gängse	  kostnadsmallar.	  
	  
A	  5)	  Näringslivsfrukost	  
Frukostmöten	  är	  populära	  i	  näringslivet.	  Man	  kan	  få	  intressanta	  tankar	  och	  frukost	  samtidigt	  och	  
ändå	  vara	  på	  arbetet	  kl.	  9.30.	  Även	  för	  näringslivet	  bör	  innehållet	  ha	  en	  ekonomisk	  vinkling.	  	  
Kulturbryggans	  roll	  är	  här	  att	  informera	  om	  hur	  ett	  företag	  kan	  använda	  konst	  och	  kultur	  i	  sitt	  eget	  
utvecklingsarbete	  och	  hur	  detta	  arbete	  resulterar	  i	  vinster	  på	  olika	  nivåer	  i	  företaget.	  
	  
Målgrupp:	  
Intresserade	  representanter	  för	  näringslivet,	  företag	  med	  egna	  stora	  kultursatsningar	  som	  vill	  
kommunicera	  dessa.	  
	  
Mål:	  	  
Att	  väcka	  intresse	  och	  förståelse	  för	  kulturens	  möjligheter	  som	  utvecklingsfaktor	  för	  näringslivet	  och	  
därigenom	  stimulera	  kulturaktörernas	  marknad	  och	  efterfrågan	  på	  deras	  tjänster	  och	  produkter.	  
	  
Tidsåtgång:	  	  
Frukostmöte,	  max	  1,5	  tim.	  	  
	  
Genomförande:	  
Aktiviteter	  direkt	  riktade	  till	  näringslivet	  ska	  alltid	  arrangeras	  i	  samarbete	  med	  ett	  företag	  eller	  en	  
näringslivsorganisation.	  Frukostarna	  kan	  t.ex.	  hållas	  hos	  ett	  företag	  som	  står	  värd	  för	  arrangemanget.	  
Innehållet	  koncentreras	  på	  företagens	  direkta	  affärsnytta	  i	  ett	  samarbete	  med	  kultursektorn	  och	  ett	  
antal	  goda	  exempel	  med	  ekonomisk	  redovisning	  av	  resultaten.	  
	  
Kostnad:	  
35	  000:-‐/tillfälle,	  inkl.	  talare,	  lokal,	  frukost.	  Samarrangören	  ska	  stå	  för	  minst	  halva	  kostnaden.	  
Kostnad	  för	  Kulturbryggan:	  17	  500:-‐	  /tillfälle,	  exkl.	  planeringstid.	  
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Beräknad	  ROI:	  
Man	  bör	  bestämma	  på	  vilken	  tid	  utdelningen	  ska	  räknas.	  Det	  faktum	  att	  aktörer	  i	  näringslivet	  blir	  
mottagliga	  för	  samarbeten	  med	  kultursektorn	  underlättar	  för	  projektägarna	  när	  dessa	  kontaktar	  de	  
aktuella	  företagen.	  Utdelningen	  kan	  bli	  hög,	  men	  inte	  omedelbar.	  
	  
Följ	  upp	  med	  undersökning	  om	  deltagande	  företag	  inlett	  något	  kulturellt	  samarbete	  och	  i	  vilken	  
form.	  Undersökningen	  bör	  göras	  efter	  tre	  år.	  
	  
	  

B)	  	  
Ökade	  medel	  till	  Kulturbryggans	  centrala	  fond	  
Att	  generera	  medel	  till	  Kulturbryggans	  centrala	  fond	  är	  främst	  en	  fråga	  för	  privata	  donatorer.	  Att	  få	  
företag	  att	  investera	  i	  en	  sådan	  verksamhet	  är	  svårt,	  då	  det	  är	  nästan	  omöjligt	  att	  påvisa	  den	  
direkta	  affärsnytta	  som	  alla	  företag	  måste	  ha	  för	  ögonen.	  
	  
Privata	  donatorer	  söker	  andra	  värden	  –	  unika	  upplevelser,	  utmaningar	  utanför	  de	  vardagliga,	  känslan	  
av	  att	  vara	  en	  ”möjliggörare”	  baserat	  på	  ett	  genuint	  intresse	  för	  konst	  och	  kultur.	  I	  andra	  länder,	  
särskilt	  de	  anglosaxiska,	  har	  vi	  sett	  otaliga	  exempel	  på	  privatpersoner	  som	  bidragit	  med	  både	  stora	  
summor	  pengar	  och	  med	  eget	  kunnande	  i	  komplicerade	  kulturprojekt.	  	  
	  
En	  av	  de	  viktigaste	  aspekterna	  för	  att	  attrahera	  privata	  donatorer	  är	  Kulturbryggans	  varumärke.	  
Kulturbryggan	  måste	  vara	  garanten	  för	  det	  intressanta,	  utmanande,	  exklusiva	  och	  nyskapande	  som	  
behövs	  för	  att	  locka	  till	  en	  ekonomisk	  satsning	  ”utanför	  boxen”.	  	  
	  
B	  1)	  Oväntade	  vänner	  
Oväntade	  vänner	  är	  tänkt	  som	  en	  liten	  exklusiv	  vänförening/klubb	  bestående	  av	  speciellt	  utvalda	  
personer,	  med	  dokumenterat	  kulturintresse,	  som	  vill	  delta	  i	  utvecklingen	  av	  en,	  för	  Sverige,	  helt	  ny	  
typ	  av	  organisation.	  De	  kommer	  att	  bli	  en	  betydande	  faktor	  för	  Sveriges	  intressantaste	  nya	  
kulturprojekt.	  
	  
Inbjudan	  till	  vänföreningen	  föregås	  av	  undersökningar	  av	  hur	  en	  sådan	  grupp	  kan	  tas	  om	  hand,	  vad	  
de	  ska	  erbjudas	  i	  utbyte,	  hur	  deras	  ekonomiska	  bidrag	  ska	  hanteras,	  och	  vad	  som	  är	  möjligt/tillåtet	  
inom	  en	  statlig	  myndighet.	  Gruppen	  rekryteras	  genom	  personliga	  kontakter.	  Modeller	  kan	  hämtas	  
från	  t.ex.	  brittiska	  Artangel.	  
	  
Målgrupp:	  
Passionerat	  kulturintresserade	  privatpersoner/privata	  företag	  med	  god	  ekonomi	  som	  önskar	  bli	  en	  
del	  i	  något	  utöver	  det	  vanliga.	  
	  
Mål:	  
Att	  knyta	  ett	  antal	  finansiärer	  till	  Kulturbryggan	  centralt	  för	  att	  utöka	  Kulturbryggans	  fond.	  
	  
Tidsåtgång:	  
Kontinuerligt	  arbete	  under	  relativt	  lång	  tid	  i	  skapandet	  av	  gruppen.	  Fortsatt	  utvecklingsarbete	  
tillsammans	  med	  gruppen	  vad	  gäller	  deltagande,	  nya	  samarbetsformer,	  etc.	  
	  
	  Genomförande:	  
Första	  fasen	  innebär	  att	  Kulturbryggan	  internt	  formulerar	  ramarna	  och	  förutsättningarna	  för	  de	  
Oväntade	  vännernas	  grupp.	  Inledande	  samtal	  med	  utvalda	  personer	  startar	  så	  fort	  ramarna	  för	  
verksamhet	  och	  erbjudande	  är	  satta.	  Regelbundna	  träffar	  hålls	  med	  intervall	  efter	  medlemmarnas	  
önskemål.	  
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Kostnad:	  
Initialt	  kräver	  verksamheten	  inga	  större	  ekonomiska	  insatser,	  förutom	  arbetstid	  för	  Kulturbryggans	  
personal.	  Beroende	  på	  hur	  arbetet	  utvecklas	  kan	  en	  del	  kostnader	  uppkomma	  i	  samband	  med	  
specialarrangemang	  för	  gruppen.	  Dessa	  kostnader	  täcks	  av	  medlemmarnas	  ekonomiska	  bidrag.	  
	  
Beräknad	  ROI:	  
Mycket	  hög,	  då	  det	  ekonomiska	  tillskottet	  är	  förutsättningen	  för	  verksamheten.	  Sätt	  ett	  tydligt	  mål,	  
en	  summa	  som	  bör	  uppnås	  inom	  fem	  år.	  Om	  de	  Oväntade	  Vännerna	  inte	  bidrar	  ekonomiskt	  till	  
Kulturbryggans	  centrala	  fond	  förlorar	  verksamheten	  sitt	  syfte	  och	  bör	  läggas	  ner.	  	  
	  
B	  2)	  Övriga	  finansieringsmöjligheter	  
	  
Svenska	  Spel	  
I	  Storbritannien	  finansieras	  en	  betydande	  del	  av	  kulturlivet	  via	  National	  Lottery.	  I	  Sverige	  går	  Svenska	  
Spels	  vinst	  oavkortat	  till	  idrotten.	  En	  politisk	  diskussion	  om	  huruvida	  en	  del	  av	  Svenska	  Spels	  vinst	  ska	  
tillfalla	  den	  nyskapande	  kulturen	  bör	  initieras	  av	  Kulturbryggan.	  	  
	  
Postkodlotteriets	  Kulturstiftelse	  
Postkodlotteriets	  Kulturstiftelse	  är	  en	  intressant	  ny	  aktör	  i	  det	  svenska	  kulturlandskapet.	  Deras	  
uttalade	  mål	  att	  stödja	  kultur	  som	  gör	  världen	  bättre	  är	  intressant	  och	  kan	  vara	  relevant	  även	  för	  
Kulturbryggans	  projektägare.	  Inledande	  samtal	  har	  förts	  och	  bör	  utvecklas.	  
	  
Tillväxtverket	  
Att	  sammanföra	  kultursektorn	  och	  näringslivet,	  att	  stimulera	  till	  privata	  inkomster	  i	  kultursektorn	  och	  
att	  utveckla	  de	  kulturella	  näringarna,	  ingår	  i	  Tillväxtverkets	  uppdrag.	  Att	  upprätthålla	  kontinuerliga	  
kontakter	  med	  Tillväxtverket	  för	  att	  hålla	  sig	  uppdaterad	  med	  deras	  satsningar	  kan	  ge	  utdelning	  t.ex	  i	  
samband	  med	  tematiska	  utlysningar,	  etc.	  
	  
Vinnova	  
Vinnovas	  uppgift	  är	  att	  vara	  en	  länk	  mellan	  forskning	  och	  industri.	  Organisationen	  har	  på	  senare	  år	  
börjat	  intressera	  sig	  för	  annan	  forskning	  än	  den	  naturvetenskapliga	  och	  tekniska.	  Man	  planerar	  nu	  
också	  att	  inrätta	  en	  avdelning	  som	  mer	  ska	  arbeta	  med	  humanistisk	  forskning	  och	  med	  kulturens	  
möjlighet	  att	  öka	  innovation	  och	  utveckling	  i	  näringslivet.	  	  
	  

C)	  Specialprogram	  
	  	  
C	  1)	  Creative	  Development	  Program	  
Med	  inspiration	  från	  Creative	  Capital	  i	  New	  York	  byggs	  det	  exklusiva	  specialprogrammet	  Creative	  
Development	  Program	  upp.	  Programmet	  sammanför	  representanter	  från	  näringsliv	  och	  privat	  kapital	  
med	  nyskapande	  konstnärer	  i	  frontlinjen,	  i	  ett	  ömsesidigt	  utvecklingsarbete	  och	  lärande.	  Deltagarna	  
från	  näringslivet	  väljs	  utifrån	  sina	  professionella	  kompetenser	  och	  deltagarna	  från	  kultursidan	  utifrån	  
den	  konstnärliga	  kvalitén	  och	  en	  bedömning	  av	  projektens	  utvecklingsmöjligheter.	  
Kulturbryggan	  tar	  här	  ett	  längre	  och	  djupare	  ansvar	  för	  sina	  stödtagare	  än	  andra	  myndigheter	  och	  
agerar	  som	  en	  kreativ	  producent.	  
	  
Målgrupp:	  
Ett	  litet	  antal	  utvalda	  projekt	  som	  beviljats	  stöd	  av	  Kulturbryggan	  och	  en	  liten	  grupp	  deltagare	  från	  
näringsliv	  och	  privat	  kapital	  med	  intresse	  för	  gränsöverskridande	  och	  nyskapande	  konst.	  
Specialprogrammet	  utgör	  en	  ”överkurs”	  och	  bör	  erbjudas	  personer	  som	  redan	  tidigare	  engagerat	  sig	  i	  
samarbeten	  kultur/näringsliv/privata	  donatorer.	  
Max	  15	  personer	  +	  processledare.	  
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Mål:	  
Att	  utveckla	  de	  konstnärliga	  projekten/projektägarna	  inom	  områden	  som	  management,	  
marknadsföring,	  ekonomi,	  etc.,	  samt	  att	  ge	  deltagarna	  från	  privatkapitalsidan	  inspiration,	  nya	  tankar,	  
en	  utmanande	  upplevelse	  och	  en	  känsla	  av	  att	  bidra	  till	  den	  nyskapande	  konstens	  utveckling.	  
	  
Genomförande:	  
En	  gemensam	  helg	  på	  annan	  ort,	  där	  deltagarna	  arbetar	  tillsammans	  med	  utveckling	  och	  
brainstorming	  kring	  de	  aktuella	  konstprojekten.	  
	  
Tidsåtgång:	  
2,5	  dagar	  
	  
Kostnad:	  
Specialprogrammet	  bör	  vara	  självfinansierande,	  d.v.s.	  betalas	  dels	  av	  deltagarna	  själva,	  dels	  av	  något	  
sponsrande	  företag	  eller	  annan	  myndighet,	  t.ex.	  Tillväxtverket.	  Själva	  finansieringen	  ingår	  i	  
utmaningen	  att	  skapa	  nya	  relationer	  över	  gränserna.	  
	  
Beräknad	  ROI:	  
Mycket	  hög.	  Programmet	  ger	  en	  nära	  kontakt	  mellan	  parterna	  och	  kan	  därför	  ge	  utdelning	  även	  
ekonomiskt.	  Minst	  hälften	  av	  de	  konstnärliga	  projekten	  ska	  kunna	  få	  delfinansiering	  genom	  detta	  
program	  på	  några	  månaders	  sikt.	  Utvärdera	  årligen.	  
	  
C	  2)	  Kulturbryggan	  on	  the	  Road	  
En	  av	  synpunkterna	  som	  kommit	  fram	  i	  både	  enkäter,	  i	  intervjuer	  och	  i	  samtal	  med	  Kulturbryggans	  
personal,	  är	  vikten	  av	  verksamhet	  över	  hela	  landet.	  Förslag	  har	  framförts	  om	  att	  Kulturbryggan	  en	  
eller	  två	  gånger	  om	  året	  skulle	  kunna	  ge	  sig	  ut	  på	  ”turné”	  och	  gästa	  några	  utvalda	  platser.	  För	  att	  
effektivisera	  de	  regionala	  nedslagen	  är	  det	  bra	  om	  flera	  olika	  aktiviteter	  samordnas	  vid	  varje	  besök,	  
både	  för	  kultursektorn	  och	  för	  näringslivet.	  Med	  fördel	  kan	  de	  här	  aktiviteterna	  samordnas	  med	  
regionala	  KKN-‐utvecklare,	  näringslivskontor	  och	  övriga	  regionala	  kultur/näringslivsorganisationer.	  
Samverkan	  är	  nödvändig	  för	  att	  hitta	  rätt	  aktörer	  på	  plats	  och	  för	  att	  sprida	  kunskap	  och	  information	  
vidare	  efter	  avslutade	  möten.	  
	  
Målgrupp:	  
Kulturbryggans	  sökande/projeltägare,	  intresserade	  företrädare	  för	  näringslivet,	  företrädare	  för	  
kultur-‐	  och	  näringslivskontoren	  på	  kommuner	  och	  region.	  
	  
Mål:	  
Att	  uppfylla	  Kulturbryggans	  nationella	  uppdrag	  att	  verka	  i	  hela	  landet.	  
	  
Tidsåtgång:	  
Två	  heldagar	  på	  varje	  plats	  som	  tar	  emot	  Kulturbryggan	  on	  the	  Road.	  
	  
Genomförande:	  
Kulturbryggan	  arrangerar,	  i	  samarbete	  med	  regionala	  och	  lokala	  myndigheter/organisationer,	  två	  
programdagar	  som	  ger	  varje	  plats	  del	  av	  Kulturbryggans	  mäklarverksamhet.	  	  
	  
Förslag	  till	  program:	  
	  
Dag	  1:	  	  
07.30	  –	  9.00	   Näringslivsfrukost	  (A	  5)	  
13.00	  –	  17.00	  	  Grundutbildning	  i	  privat	  kulturfinansiering	  (A	  1)	  
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Dag	  2:	  
09.00	  –	  15.00	  	  Individuell	  rådgivning	  (A	  2)	  
16.30	  –	  18.00	   Nätverksträff/mingel	  (A	  3)	  
	  
Den	  regionala/lokala	  samarbetspartnern	  ges	  stort	  utrymme	  att	  fylla	  på	  i	  programmet	  och	  ev.	  lägga	  
till	  fler	  moment	  parallellt,	  eller	  utöka	  programmet	  med	  ytterligare	  en	  dag.	  Ett	  nära	  samarbete	  med	  
Generator	  ger	  direktkontakt	  till	  intressanta	  regionala	  aktörer	  och	  projekt.	  	  
	  
Kostnad:	  
Att	  ta	  Kulturbryggan	  på	  turné	  är	  kostsamt.	  Förutom	  ordinarie	  kostnader	  för	  utbildningsprogram,	  
talare,	  m.m.	  tillkommer	  kostnader	  för	  resor	  och	  övernattningar	  för	  stora	  delar	  av	  Kulturbryggans	  
personal.	  Regional/lokal	  medarrangör	  bör	  stå	  för	  halva	  kostnaden.	  	  
Dagarna	  ska	  vara	  kostnadsfria	  för	  deltagarna,	  även	  den	  individuella	  coachingen.	  
	  
ROI:	  
Uppfyllande	  av	  Kulturbryggans	  uppdrag	  att	  verka	  över	  hela	  landet.	  Marknadsföring	  och	  positiv	  
uppmärksamhet	  i	  media,	  samt	  i	  övrigt	  samma	  ROI	  som	  de	  enskilda	  programmen.	  	  
	  
	  

4.	  SLUTORD	  
Ovanstående	  modell	  för	  Kulturbryggans	  mäklarverksamhet	  har	  fokuserat	  på	  att	  öka	  den	  privata	  
finansieringen	  av	  nyskapande	  kultur	  i	  Sverige.	  Upplägget	  har	  utformats	  för	  att	  om	  möjligt	  vara	  
mätbart	  utifrån	  konkreta	  mål.	  	  
	  
Att	  skapa	  relationer	  mellan	  privata	  finansiärer	  och	  kultursektorn	  är	  ett	  arbete	  som	  ständigt	  måste	  
utformas	  på	  nytt,	  omprövas	  och	  utvärderas.	  För	  varje	  åtgärd	  som	  genomförs	  kommer	  tio	  nya	  idéer	  
att	  genereras	  och	  möjligheter	  att	  förbättra	  verksamheten	  kommer	  alltid	  att	  finnas.	  
	  
Se	  därför	  ovanstående	  modell	  som	  ett	  första	  steg,	  ett	  praktiskt	  recept,	  efter	  vilket	  ett	  arbete	  kan	  
startas	  direkt.	  Under	  arbetets	  gång	  kommer	  åsikter	  att	  brytas	  mot	  varandra,	  erfarenheter	  adderas	  
och	  nya	  kontakter	  och	  samarbeten	  uppstå.	  
	  
Kulturfinansieringen	  i	  Sverige	  är	  under	  utveckling.	  	  
	  
	  

Susan Bolgar 
Kulturstrategi	  Konsult	  AB	  
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GRUPP 1 EXPERTER 1. a) Vilka faktorer anser du vara avgörande för framgångsrika samarbeten?

1. BAKGRUNDSFRÅGOR
a)Vilka faktorer anser du vara avgörande för framgångsrika samarbeten?

Personligt engagemang från parterna 12
Goda kunskaper om kultursektorn hos företaget/finansiären 6
Goda kunskaper om näringslivet hos kulturorganisationen 3
Insatser från offentlig aktör (kommun, region, etc.) 7
Gemensam affärsmässig vinst 5

b) Vilka anser du vara de största hindren för samarbete?

Näringslivet ser ingen vinst 3
Svårt för företagen att tidsmässigt finna utrymme 4
Ömsesidig brist på kunskap och kontakter 5
Negativa attityder från kultursektorn 2
Negativa attityder från näringslivet 3
Brist på modeller och rutiner för samarbete 9

2. BEHOV AV MÄKLARFUNKTION
1. b) Vad anser du vara de största hindren för ett ökat samarbete?

a) Finns det behov av en mäklarfunktion på nationell nivå?

Ja 9
Nej 2
Kanske 1

b) Anser du att det finns en sådan organisation idag?

Ja 6
Nej 3
Kanske 1

3. DEFINITION AV MÄKLARFUNKTION

a) Vilka funktioner anser du att en mäklarfunktion på nationell nivå ska erbjuda?

Grundläggande konsulttjänster för företag 2
Skräddarsydd rådgivning till företag 3
Juridisk rådgivning om avtal, rättighetsfrågor, etc 2
Omvärldsbevakning, inkl. nyhetsbrev, m.m. 3
Databas med relevant litteratur/rapporter/case studies 2
Fysisk mötesplats/nätverksplattform 7
Seminarier och workshops inom området 5

Personligt	  engagemang	  från	  
parterna	  

Goda	  kunskaper	  om	  
kultursektorn	  hos	  företaget/
finansiären	  

Goda	  kunskaper	  om	  näringslivet	  
hos	  kulturorganisa;onen	  

Insatser	  från	  offentlig	  aktör	  
(kommun,	  region,	  etc.)	  

Gemensam	  affärsmässig	  vinst	  

Näringslivet	  ser	  ingen	  vinst	  

Svårt	  för	  företagen	  aE	  
;dsmässigt	  finna	  utrymme	  

Ömsesidig	  brist	  på	  kunskap	  och	  
kontakter	  

Nega;va	  aItyder	  från	  
kultursektorn	  

Nega;va	  aItyder	  från	  
näringslivet	  

Brist	  på	  modeller	  och	  ru;ner	  för	  
samarbete	  
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Politisk lobbyverksamhet kring förbättrade lagar och villkor 4 2. a) Anser du att det finns behov av en mäklarfunktion?
Utbildning och kompetenshöjning för kultursektorn 8
Utbildning och kompetenshöjning för näringsliv/finansiärer 6

b) Behöver det finnas en fysisk mötesplats?
Ja 6
Nej 3
Vet ej

4. MÅL
Vilka huvudsakliga mål bör den nationella mäklarfunktionen ha?

Att öka det ekonomiska inflödet till kultursektorn 6
Att förändra kultursektorns syn på finansiering 5
Att förändra näringslivets syn på sin roll i kultursektorn 7
Att utveckla näringslivets lönsamhet 3
Att bidra till samhälletgenom ett ökat privat engagemang 8

GRUPP 2 KULTUR 3. a) Vilka funktioner skulle du vilja att en mäklarverksamhet skulle erbjuda?

2. BEHOV AV EN MÄKLARFUNKTION

a) Anser du/din org. Att det behövs en mäklarfunktion?

Ja 4
Nej
Vet ej 1

b) Om Kulturbryggan skulle inrätta en mäklarfunktion, skulle du/din organisation utnyttja den?

Ja 4
Nej
Vet ej 1

d) Skulle du/din organisation vara beredd att betala för en sådan mäklartjänst?

Ja 5
Nej 0

Ja	  

Nej	  

Kanske	  

Grundläggande	  konsulEjänster	  
för	  företag	  

Skräddarsydd	  rådgivning	  ;ll	  
företag	  

Juridisk	  rådgivning	  om	  avtal,	  
räIghetsfrågor,	  etc	  

Omvärldsbevakning,	  inkl.	  
nyhetsbrev,	  m.m.	  

Databas	  med	  relevant	  liEeratur/
rapporter/case	  studies	  

Fysisk	  mötesplats/
nätverksplaQorm	  

Seminarier	  och	  workshops	  inom	  
området	  

Poli;sk	  lobbyverksamhet	  kring	  
förbäErade	  lagar	  och	  villkor	  

Utbildning	  och	  kompetenshöjning	  
för	  kultursektorn	  

Utbildning	  och	  kompetenshöjning	  
för	  näringsliv/finansiärer	  
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3. DEFINITION AV MÄKLARFUNKTION 4. Vilka huvudsakliga mål bör den nationella mäklarfunktionen ha?

a) Vilka funktioner skulle du vilja att en mäklarverksamhet kunde erbjuda?

Grundläggande utbildnig om relationsskapande kultur/näringsliv 4
Individuell rådgivning för din organisation 3
Juridisk rådgivning om avtal, kontrakt, rättighetsfrågor, etc. 3
Omvärldsbevakning, inkl. nyhetsbrev, m.m. 3
Databas med relevant litteratur/forskningsrapporter/goda exempel 2
Fysisk mötesplats/nätverksplattform 4
Seminarier/workshops inom området 3
Politisk lobbyverksamhet för förbättrade villkor, skattefrågor, etc. 3

4. MÅL
Vilka huvudsakliga förväntningar och mål skulle du/din organisation ha
om ni använde er av Kulturbryggans mäklarfunktion?

Att generera nya ekonomiska resurser till verksamheten 5
Att inspireras konstnärligt av mötet med andra sektorer 2
Att hitta ny publik 3
Att omdefiniera begreppet kulturfinansiering 1

KULTUR
3. a) Vilka funktioner skulle du vilja att en mäklarverksamhet kunde erbjuda?

GRUPP 3 NÄRINGSLIV

1. BAKGRUNDSFRÅGOR

a) Vad anser du vara de största hindren för ett ökat samarbete
mellan näringslivet och kultursektorn?

Företaget ser ingen vinst i samarbete 1
Svårt att tidsmässigt finna utrymme för samarbeten 1
Brist på kunskap om och kontakter i kultursektorn 3

2. BEHOV AV EN MÄKLARFUNKTION

a) Anser du/ditt företag att det behövs en mäklarfunktion mellan näringsliv och kultursektorn?

Ja 3
Nej 2

c) Om Kulturbryggan inrättade en mäklarfunktion skulle ditt företag utnyttja den?

AE	  öka	  det	  ekonomiska	  inflödet	  
;ll	  kultursektorn	  

AE	  förändra	  kultursektorns	  syn	  på	  
finansiering	  

AE	  förändra	  näringslivets	  syn	  på	  
sin	  roll	  i	  kultursektorn	  

AE	  utveckla	  näringslivets	  
lönsamhet	  

AE	  bidra	  ;ll	  samhälletgenom	  eE	  
ökat	  privat	  engagemang	  

Grundläggande	  utbildnig	  om	  
rela;onsskapande	  kultur/
näringsliv	  
Individuell	  rådgivning	  för	  din	  
organisa;on	  

Juridisk	  rådgivning	  om	  avtal,	  
kontrakt,	  räIghetsfrågor,	  etc.	  

Omvärldsbevakning,	  inkl.	  
nyhetsbrev,	  m.m.	  

Databas	  med	  relevant	  liEeratur/
forskningsrapporter/goda	  
exempel	  
Fysisk	  mötesplats/
nätverksplaQorm	  

Seminarier/workshops	  inom	  
området	  
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Ja 1 4. Vilka huvudsakliga förväntningar och mål skulle du/din organisation ha om ni använde er av Kulturbryggans mäklarfunktion?
Nej 3
Vet ej 1

3. DEFINITION AV MÄKLARFUNKTION

a) Vilka funktioner skulle du vilja att en mäklarfunktion kunde erbjuda

Grundläggande konsulttjänster kring samarbeten 1
Skräddarsydd rådgivning för ditt företag 2
Juridisk rådgivning kring avtal, kontrakt, rättighetsfrågor, etc. 2
Omvärldsbevakning, inkl. nyhetsbrev, etc. 1
Databas med relevant litteratur, goda exempel, etc. 1
Fysisk mötesplats/nätverksplattform för intresserade aktörer 2
Seminarier/workshops inom relevanta områden 1
Politisk lobbyverksamhet för förbättrade villkor 3

b) Bör mäklarfunktionen innefatta en fysisk mötesplats eller räcker det med en virtuell plats?

Fysisk plats 0
Virtuell 3
Vet ej 1

4. MÅL NÄRINGSLIV
Vilka huvudsakliga mål skulle du/ditt företag ha om ni använde 
er av Kulturbryggans mäklarfunktion? 1. a) Vad anser du vara de största hindren för ett ökat samarbete

 mellan näringslivet och kultursektorn?
Att bygga/förändra företagets varumärke 4
Att öka företagets direktförsäljning 1
Att nå ny kundgrupper 1
Att utveckla företaget internt, t.ex. genom friskvård 1
Att bidra till samhället – CSR 3

AE	  generera	  nya	  ekonomiska	  
resurser	  ;ll	  verksamheten	  

AE	  inspireras	  konstnärligt	  av	  
mötet	  med	  andra	  sektorer	  

AE	  hiEa	  ny	  publik	  

AE	  omdefiniera	  begreppet	  
kulturfinansiering	  

Företaget	  ser	  ingen	  vinst	  i	  
samarbete	  

Svårt	  aE	  ;dsmässigt	  finna	  
utrymme	  för	  samarbeten	  

Brist	  på	  kunskap	  om	  och	  
kontakter	  i	  kultursektorn	  



REDOVISNING AV FRÅGEFORMULÄR KRING MÄKLARFUNKTION

3. a) Vilka funktioner skulle du vilja att en mäklarfunktion kunde erbjuda

4. Vilka huvudsakliga mål skulle du/ditt företag ha om ni använde er av Kulturbryggans mäklarfunktion?

Grundläggande	  konsulEjänster	  
kring	  samarbeten	  

Skräddarsydd	  rådgivning	  för	  diE	  
företag	  

Juridisk	  rådgivning	  kring	  avtal,	  
kontrakt,	  räIghetsfrågor,	  etc.	  

Omvärldsbevakning,	  inkl.	  
nyhetsbrev,	  etc.	  

Databas	  med	  relevant	  liEeratur,	  
goda	  exempel,	  etc.	  

AE	  bygga/förändra	  företagets	  
varumärke	  

AE	  öka	  företagets	  
direkWörsäljning	  

AE	  nå	  ny	  kundgrupper	  

AE	  utveckla	  företaget	  internt,	  
t.ex.	  genom	  friskvård	  

AE	  bidra	  ;ll	  samhället	  –	  CSR	  



BILAGA	  2	  
	  
SAMMANFATTNING	  AV	  GENOMFÖRDA	  INTERVJUER	  APRIL	  –	  MAJ	  2013	  
	  
	  
Philip	  Spedding,	  Director,	  Arts	  &	  Business	  UK	   	  
www.AandB.org.uk	  	  
Arts	  &	  Business	  har	  spelat	  en	  avgörande	  roll	  för	  den	  privata	  kulturfinansieringen	  i	  Storbritannien	  
under	  mer	  än	  30	  år.	  På	  senare	  tid	  har	  dock	  organisationen	  krympt	  och	  idag	  finns	  endast	  ett	  20-‐tal	  
personer	  kvar	  på	  huvudkontoret	  i	  London.	  De	  fem?	  regionkontoren	  i	  övriga	  delar	  av	  Storbritannien	  
har	  kvar	  sin	  bemanning	  på	  mellan	  3-‐6	  personer	  vardera.	  Minskningen	  av	  organisationen	  beror	  på	  
minskade	  (och	  nästa	  år	  helt	  upphörande)	  stöd	  från	  Arts	  Council.	  
	  
I	  Storbritannien	  utgörs	  ca.	  2/3	  av	  den	  privata	  kulturfinansieringen	  av	  privata	  donationer	  och	  
stiftelsefonder.	  Endast	  1/3	  av	  medlen	  kommer	  från	  affärsmässig	  sponsring.	  	  
	  
Philip	  Spedding	  betonar	  inledningsvis	  att	  det	  offentliga	  stödet	  till	  kultursektorn	  aldrig	  kan	  ersättas	  av	  
privata	  medel.	  Många	  privata	  aktörer	  vill	  se	  en	  solid	  offentlig	  finansiering	  i	  grunden	  innan	  de	  beslutar	  
sig	  för	  att	  engagera	  sig.	  Detta	  gäller	  särskilt	  på	  företagssidan.	  Privata	  donatorer	  är	  friare	  i	  förhållande	  
till	  de	  offentliga	  medlen.	  
	  
Philip	  Spedding	  ser	  ingen	  motsättning	  i	  privat	  finansiering	  till	  en	  verksamhet	  som	  stöder	  nyskapande	  
och	  utmanande	  kultur.	  Han	  anser	  att	  ett	  företags	  (rätt	  företags)	  varumärke	  kan	  stärkas	  av	  kvalitativa	  
högriskprojekt.	  ”Embrace	  failiure!!”,	  som	  han	  säger.	  De	  företag	  som	  vågar	  satsa	  på	  högriskprojekt	  
visar	  att	  de	  har	  mod	  att	  gå	  i	  frontlinjen.	  Nog	  så	  värdefullt	  ur	  varumärkessynpunkt	  och	  lämpligt	  för	  
unga	  entreprenörer	  som	  vill	  ha	  spänning.	  
	  
När	  man	  närmar	  sig	  privata	  donatorer	  gäller	  framför	  allt	  det	  personliga	  tilltalet,	  anser	  Spedding.	  Att	  
hitta	  rätt	  personer	  och	  att	  erbjuda	  dem	  den	  delaktighet	  de	  vill	  ha.	  Det	  viktigaste	  är	  att	  givarna	  känner	  
att	  de	  ger	  den	  nya	  konsten	  en	  möjlighet	  att	  utvecklas.	  Att	  just	  deras	  stöd	  gör	  att	  även	  ”omöjliga”	  
projekt	  blir	  av	  och	  att	  deras	  insats	  därför	  är	  en	  betydelsefull	  del	  i	  en	  utvecklingsprocess.	  Många	  
privata	  donatorer	  är	  intresserade	  av	  att	  följa	  arbetet	  redan	  från	  start.	  Inte	  påverka,	  men	  följa.	  Den	  
möjligheten	  bör	  man	  alltid	  erbjuda	  dem.	  
	  
När	  det	  gäller	  privata	  donationer	  till	  en	  statlig	  myndighet	  blir	  Spedding	  tveksam.	  Han	  tror	  inte	  att	  det	  
känns	  lockande	  för	  större	  donatorer.	  Där	  månar	  man	  mycket	  om	  frihet	  och	  individualism.	  Han	  
föreslår	  i	  stället	  att	  man	  skapar	  en	  fristående	  fond	  kopplad	  till	  den	  statliga	  myndigheten,	  eller	  
förvaltad	  genom	  denna.	  
	  
Maria	  Carroll,	  Head	  of	  Development,	  Artangel,	  UK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  www.artangel.org.uk	  	  
Artangel	  producerar	  nyskapande	  platsspecifik	  konst	  i	  det	  offentliga	  rummet,	  med	  en	  blandning	  av	  
privata	  och	  offentliga	  medel.	  Ca.	  25%	  av	  organisationens	  omsättning	  kommer	  från	  Arts	  Council,	  
resten	  utgörs	  av	  privata	  donationer.	  Organisationen	  erbjuder	  ett	  medlemskap	  i	  tre	  nivåer:	  1)	  The	  
Company	  of	  Angels,	  medlemsavgift	  £600/år	  (180	  medlemmar),	  2)	  The	  Special	  Angels,	  £5	  000/år	  
(varierande	  antal	  medlemmar	  för	  varje	  år)	  och	  3)	  Artangel	  International	  Circle,	  min.	  £60	  000/år	  för	  
specialprojekt	  med	  internationella	  artister.	  Artangel	  producerar	  främst	  bildkonst,	  men	  även	  
scenkonst,	  performances	  och	  gränsöverskridande	  projekt	  av	  olika	  slag.	  Maria	  Carroll	  ansvarar	  för	  
finansieringen	  av	  organisationen	  och	  de	  olika	  projekten.	  
	  
Maria	  Carroll	  säger	  att	  Artangels	  verksamhet	  inte	  passar	  för	  företag,	  möjligen	  de	  allra	  vassaste	  och	  
mest	  profilerade.	  I	  övrigt	  arbetar	  men	  nästan	  enbart	  med	  privatpersoner.	  Den	  konstnärliga	  



integriteten	  står	  över	  alla	  andra	  överväganden,	  påpekar	  Carroll.	  Verksamheten	  bygger	  helt	  på	  det	  
förtroendekapital	  som	  de	  två	  konstnärliga	  ledarna,	  James	  Lingwood	  och	  Michael	  Morris,	  har	  i	  vida	  
kretsar.	  De	  konstnärliga	  ledarna	  letar	  ständigt	  efter	  nya,	  intressanta	  konstnärskap	  och	  föreslår	  dessa	  
för	  Artangels	  medlemmar.	  Många	  av	  projekten	  har	  varit	  utmanande	  och	  omstridda,	  men	  också	  fått	  
stor	  medial	  uppmärksamhet.	  Medlemmarna,	  särskilt	  de	  in	  programmen	  Special	  Angel	  och	  
International	  Circle,	  erbjuds	  på	  ett	  tidigt	  stadium	  ta	  del	  av	  den	  konstnärliga	  processen	  och	  följa	  
verket	  hela	  vägen.	  Däremot	  har	  de	  inget	  inflytande	  över	  konstnärliga	  beslut,	  varken	  de	  som	  fattas	  av	  
ledningen	  eller	  konstnärernas	  egna	  överväganden	  i	  den	  konstnärliga	  processen.	  
	  
Carroll	  anser	  att	  de	  personer	  som	  engagerar	  sig	  i	  Artangels	  verksamhet,	  och	  som	  bidragit	  med	  stora	  
summor,	  gör	  det	  för	  att	  de	  önskar	  få	  de	  omvälvande	  upplevelser	  som	  bara	  konsten	  kan	  ge.	  Det	  folk	  
verkligen	  vill,	  är	  att	  bli	  involverade	  i	  verksamheten,	  säger	  Carroll.	  Det	  kan	  handla	  om	  exklusiva	  samtal	  
med	  konstnärerna,	  att	  se	  och	  förstå	  hur	  ett	  verk	  kommer	  till	  och	  att	  få	  följa	  den	  praktiska	  processen	  
på	  plats.	  
	  
Hur	  hittar	  man	  då	  dessa	  konstintresserade	  personer,	  villiga	  att	  ge	  stora	  summor	  till	  avant-‐gardistisk	  
konst?	  ”De	  redan	  aktiva	  rekommenderar	  medlemskap	  till	  sina	  vänner”,	  säger	  Carroll.	  ”De	  som	  har	  
fått	  unika	  upplevelser	  genom	  Artangels	  verksamhet	  berättar	  för	  sin	  bekantskapskrets	  om	  det.	  Peer	  to	  
Peer,	  person	  till	  person,	  det	  är	  det	  rätta	  sättet	  –	  det	  enda	  sättet	  –	  att	  värva	  nya	  medlemmar.”	  Maria	  
Carroll	  anser	  också	  att	  Artangels	  framgångar	  bygger	  på	  att	  de	  erbjuder	  upplevelser	  som	  inte	  är	  main-‐
stream.	  Just	  det	  unika	  och	  utmanande	  är	  vad	  dessa	  personer	  vill	  ha.	  De	  två	  konstnärliga	  ledarna	  
spenderar	  mycket	  tid	  med	  de	  största	  donatorerna,	  diskuterar	  konst	  med	  dem	  och	  ger	  dem	  ibland	  råd	  
om	  konstinköp,	  etc.	  Den	  personliga	  kontakten	  är	  deras	  viktigaste	  verktyg.	  Däremot	  är	  konstnärerna	  
aldrig	  tvingade	  att	  delta	  i	  någon	  aktivitet	  som	  de	  själva	  inte	  vill	  vara	  med	  i.	  ”Vi	  skyddar	  dem,	  bygger	  
en	  liten	  bubbla	  runt	  dem”,	  säger	  Maria	  Carroll.	  ”Konstnärerna	  är	  vår	  stora	  tillgång	  och	  deras	  arbete	  
får	  aldrig	  äventyras.”	  Vi	  bryr	  oss	  inte	  om	  ”tittarsiffrorna”,	  säger	  Carroll	  vidare.	  ”We	  commission	  
without	  compromise”.	  
	  
Holly	  Tebbut,	  Organisational	  Development,	  Mission	  Models	  Money,	  UK	  
www.missionmodelsmoney.org.uk	  	  
Mission	  Models	  Money	  är	  en	  brittisk	  organisation	  specialiserad	  på	  finansieringsmodeller	  för	  det	  fria	  
kulturlivet.	  Organisationen	  arbetar	  för	  att	  höja	  kulturlivets	  kompetens	  vad	  gäller	  privata	  
finansieringsmöjligheter,	  riskkapital,	  m.m.	  Man	  har	  nyligen	  gett	  ut	  handboken	  Capital	  Matters	  som	  
ger	  handgripliga	  råd	  för	  icke-‐offentlig	  finansiering.	  
Holly	  Tebbut	  återkommer	  till	  vikten	  av	  att	  kulturskapare	  skaffar	  sig	  kunskaper	  och	  verktyg	  för	  att	  
arbeta	  med	  finansiering	  på	  många	  olika	  plan.	  Det	  handlar	  om	  att	  bygga	  strukturer	  som	  ger	  finansiell	  
uthållighet	  över	  tid.	  	  
–	  Alla	  vet	  att	  små	  fria	  kulturorganisationer	  är	  underfinansierade	  och	  överarbetade,	  säger	  Holly	  
Tebbut.	  Vi	  måste	  helt	  enkelt	  tänka	  annorlunda	  på	  begreppet	  finansiering.	  Ett	  av	  de	  viktigaste	  
momenten	  är	  att	  se	  och	  erkänna	  underfinansieringen	  och	  inte	  bara	  köra	  på	  som	  om	  det	  skulle	  lösa	  
sig.	  Det	  skulle	  ingen	  vettig	  affärsman	  göra.	  
En	  annan	  aspekt	  som	  Tebbut	  tycker	  är	  viktig	  är	  att	  lösgöra	  sig	  från	  beroendet	  av	  offentlig	  
finansiering.	  Offentlig	  finansiering	  är	  oerhört	  viktig,	  men	  det	  kan	  inte	  vara	  den	  enda	  inkomstkällan.	  
Organisationer	  som	  förlitar	  sig	  enbart	  på	  offentlig	  finansiering	  blir	  alltför	  sårbara,	  enligt	  Tebbut.	  
Särskilt	  i	  Storbritannien	  har	  stora	  nedskärningar	  gjorts	  i	  de	  offentliga	  kulturutgifterna	  och	  fler	  är	  att	  
vänta	  de	  närmaste	  åren.	  Då	  gäller	  det	  att	  ha	  andra	  finansieringsmöjligheter.	  
Holly	  Tebbut	  vill	  gärna	  slå	  ett	  slag	  för	  det	  som	  brukar	  kallas	  Impact	  Investment.	  
–	  Allt	  fler	  filantroper	  och	  företag	  intresserar	  sig	  för	  att	  intressera	  sig	  för	  verksamheter	  som	  inte	  bara	  
ger	  monetär	  utdelning,	  utan	  även	  en	  social	  utdelning,	  säger	  hon.	  Hon	  talar	  också	  om	  att	  en	  del	  
kulturorganisationer	  har	  börjat	  driva	  verksamhet	  som	  egentligen	  inte	  har	  med	  deras	  basverksamhet	  
att	  göra,	  bara	  för	  att	  få	  in	  pengar.	  T.ex.	  driver	  Shetland	  Arts	  en	  forellodling	  och	  Impact	  Arts	  har	  en	  
julgransodling.	  Men	  sådant	  tillhör	  undantagen	  och	  hon	  påpekar	  att	  det	  är	  mycket	  bättre	  om	  man	  kan	  



hitta	  en	  affärsverksamhet	  som	  ligger	  närmare	  organisationens	  basverksamhet	  –	  deras	  Mission,	  som	  
hon	  kallar	  det.	  
På	  det	  hela	  taget	  är	  Holly	  Tebbut	  rätt	  optimistisk.	  Även	  om	  den	  globala	  ekonomiska	  krisen	  inneburit	  
att	  stora	  dela	  av	  den	  offentliga	  finansieringen	  gått	  ner,	  ger	  den	  nya	  situationen	  alla	  en	  möjlighet	  att	  
tänka	  om	  och	  tänka	  nytt	  och	  att	  hitta	  ny	  samarbetspartners.	  
	  
	  
Øivind	  Stålsett,	  direktör,	  Arts	  &	  Business	  Norway,	  Oslo	  
www.artsbusiness.no	  	  
Arts	  &	  Business	  Norway	  är	  systerorganisation	  till	  Arts	  &	  Business	  UK	  och	  till	  svenska	  Kultur	  och	  
Näringsliv.	  Organisationen	  har	  de	  senaste	  åren	  arbetat	  mest	  med	  att	  policyutveckla	  
kulturmyndigheter	  på	  både	  nationell	  och	  regional	  nivå,	  samt	  att	  kompetensutveckla	  kultursektorn	  
kring	  samarbeten	  med	  näringslivet.	  
	  
I	  Norge	  råder	  situationen	  att	  den	  statliga	  kulturbudgeten	  ökat	  med	  flera	  hundra	  procent	  de	  senaste	  
åren,	  vilket,	  enligt	  Øivind	  Stålsett,	  gjort	  att	  intresset	  från	  kulturlivet	  för	  samarbeten	  med	  näringslivet	  
minskat	  drastiskt.	  De	  norska	  kulturorganisationerna	  är	  nöjda	  med	  sina	  höjda	  anslag	  och	  har	  tappat	  
intresset	  för	  privata	  finansieringsalternativ.	  Dock	  tror	  Øivind	  Stålsett	  att	  det	  kommer	  att	  förändras	  
om	  det	  blir	  ett	  regeringsskifte	  i	  Norge	  i	  år	  och	  en	  borgerlig	  regering	  kommer	  till	  makten.	  De	  
borgerliga	  har	  haft	  ett	  större	  fokus	  på	  icke-‐offentlig	  kulturfinansiering.	  	  
	  
För	  fem	  år	  sedan	  startade	  Arts	  &	  Business	  Norway	  ett	  försöksprojekt	  med	  regionala	  noder	  över	  hela	  
Norge.	  På	  14	  olika	  platser	  inledde	  man	  samarbete	  med	  lokala	  organisationer	  som	  kunde	  agera	  värd	  
för	  arrangemang	  kring	  samarbeten	  och	  utveckla	  lokala	  nätverksplattformar	  för	  parterna.	  
Verksamheten	  var	  framgångsrik,	  men	  lades	  ner	  efter	  tre	  år,	  eftersom	  det	  tog	  alltför	  stora	  resurser	  i	  
anspråk	  från	  huvudkontoret	  i	  Oslo.	  ”Vi	  hade	  behövt	  minst	  en	  anställd	  till	  för	  detta,	  men	  just	  då	  hade	  
vi	  inte	  resurser”	  säger	  Stålsett.	  Men	  i	  år	  förväntas	  regeringen	  fatta	  beslut	  om	  att	  skapa	  ett	  
Kunskapscenter	  för	  kulturella	  och	  kreativa	  näringar	  och	  då	  kommer	  man	  delvis	  att	  ta	  tag	  i	  de	  
regionala/lokala	  samarbetsparterna	  igen.	  
	  
Arts	  &	  Business	  Norway	  arbetar	  också	  med	  privata	  donationer.	  Det	  finns	  idag	  ett	  nyvaknat	  intresse	  
för	  norska	  stiftelser,	  som	  samlat	  på	  sig	  mycket	  pengar	  de	  senaste	  åren.	  De	  står	  inför	  utmaningen	  att	  
dela	  ut	  stora	  summor	  till	  ändamål	  som	  de	  inte	  har	  tillräckliga	  kunskaper	  om.	  Rådgivning	  kring	  dessa	  
frågor	  har	  därför	  blivit	  aktuell	  och	  Arts	  &	  Business	  ämnar	  delta	  i	  den	  utvecklingen	  –	  som	  ännu	  
befinner	  sig	  på	  ett	  tidigt	  stadium.	  	  
	  
Dagens	  norska	  företag	  börjar	  också	  se	  fördelen	  med	  kulturella	  samarbeten.	  ”För	  fem	  år	  sedan	  hade	  
de	  inte	  ens	  förstått	  frågan”,	  säger	  Stålsett,	  ”men	  nu	  börjar	  vi	  se	  en	  helt	  annan	  aktivitet.	  Det	  största	  
hindret	  för	  en	  utveckling	  av	  kultur/näringslivssamarbeten	  är	  kultursektorns	  totala	  inriktning	  på	  
offentliga	  medel.	  Vår	  utmaning	  är	  att	  professionalisera	  det	  något	  motvilliga	  norska	  kulturaktörerna”,	  
avslutar	  Øivind	  Stålsett.	  
	  
Johan	  Wennström,	  VD,	  och	  Peter	  Rohmée,	  Managing	  Consultant,	  Mira	  Brakely,	  Stockholm	  
www.mirastrategy.com	  	  
Mira	  Brakely	  är	  en	  av	  Europas	  största	  fundraisingföretag	  inom	  den	  akademiska	  sfären.	  De	  flesta	  stora	  
lärosäten	  har	  samarbete	  med	  dem	  och	  många	  miljarder	  har	  genom	  dem	  genererats	  till	  forskning	  och	  
utbildning.	  På	  senare	  tid	  har	  Mira	  Brakely	  börjat	  intressera	  sig	  för	  fundraising	  i	  kultursektorn	  också,	  
än	  så	  länge	  mycket	  sparsamt.	  Mötet	  med	  Johan	  Wennström	  fokuserar	  på	  möjligheter	  för	  
filantropiska	  medel	  till	  experimentella	  verksamheter	  som	  Kulturbryggan.	  
	  
Johan	  Wennström	  är	  tveksam	  till	  att	  det	  skulle	  fungera	  med	  ett	  generellt	  givande	  till	  en	  myndighet	  
som	  Kulturbryggan.	  ”Kulturella	  filantroper	  vill	  helst	  sätta	  upp	  en	  egen	  fond”,	  säger	  han.	  ”Men	  jag	  tror	  



på	  tematiska	  utlysningar.	  Ju	  tydligare	  donatorn	  kan	  se	  sin	  egen	  roll	  i	  helheten,	  desto	  troligare	  är	  det	  
att	  han	  vill	  bidra.”	  
”Två	  saker	  är	  avgörande	  för	  framgång”,	  säger	  Peter	  Rohmée,	  ”1)	  Innehållet	  –	  hur	  kan	  givaren	  relatera	  
till	  innehållet?	  Ju	  personligare	  desto	  bättre.	  2)	  Att	  givaren	  har	  förtroende	  för	  
projektägaren/projektledningen.	  Att	  man	  känner	  samhörighet	  med	  de	  som	  driver	  projektet	  och	  har	  
förtroende	  för	  deras	  kompetens.”	  
	  
Både	  Johan	  Wennström	  och	  Peter	  Rohmée	  är	  eniga	  om	  att	  det	  finns	  en	  stor	  skillnad	  mellan	  
humanistisk/kulturell	  filantropi	  och	  t.ex.	  medicinsk.	  Kulturdonationer	  sitter	  mer	  i	  hjärtat	  och	  avgörs	  
inte	  av	  rationella	  överväganden	  i	  lika	  hög	  grad	  som	  donationer	  till	  naturvetenskapen.	  	  Båda	  är	  
överens	  om	  att	  om	  kultursektorn	  lärde	  sig	  att	  hantera	  fundraising	  på	  ett	  mer	  kompetent	  sätt	  hade	  
betydligt	  större	  summor	  blivit	  tillgängliga.	  Både	  Johan	  Wennström	  och	  Peter	  Rohmée	  anser	  att	  konst	  
och	  kultur	  egentligen	  har	  bättre	  förutsättningar	  att	  generera	  filantropiska	  medel	  än	  vad	  idrotten	  har,	  
det	  gäller	  bara	  att	  arbeta	  på	  rätt	  sätt.	  För	  många	  filantroper	  är	  det	  viktigt	  att	  komma	  i	  nära	  kontakt	  
med	  konst	  och	  konstnärer.	  Företag	  kan	  vilja	  ge	  sina	  anställda	  eller	  kunder	  en	  exklusiv	  upplevelse.	  Då	  
är	  kultursektorn	  den	  överlägset	  bästa	  arenan.	  	  
”Det	  viktigaste	  är	  att	  etablera	  Kulturbryggan	  som	  en	  kvalitetsgarant,	  så	  att	  eventuella	  donatorer	  kan	  
känna	  sig	  trygga	  med	  att	  deras	  satsningar	  kommer	  ett	  högkvalitativt	  projekt	  till	  godo”,	  säger	  Johan	  
Wennström.	  
	  
Ruby	  Lerner,	  Executive	  Director,	  Creative	  Capital,	  New	  York	  	  
Intervju	  gjord	  av	  Ingrid	  Lomfors	  vid	  Kulturbryggans	  besök	  i	  New	  York,	  september	  2012	  
Denna	  intervju	  har	  tagits	  med	  eftersom	  organisationen	  Creative	  Capital	  har	  ett	  intressant	  sätt	  att	  
arbeta,	  både	  med	  finansiering	  och	  med	  kompetenshöjning	  parallellt.	  Organisationen	  är	  dessutom	  
inriktad	  på	  vad	  man	  kallar	  ”pursuing	  adventurous	  projects	  in	  several	  disciplines”	  och	  passar	  därför	  väl	  
in	  på	  Kulturbryggans	  verksamhet.	  	  
	  
Sedan	  1999	  har	  Creative	  Capital	  uppbringat	  nästan	  25	  miljoner	  dollar	  i	  ekonomiskt	  stöd	  och	  
konsultativa	  tjänster	  till	  372	  projekt	  med	  sammanlagt	  463	  inblandade	  konstnärer.	  Verksamheten	  
startade	  som	  en	  reaktion	  på	  att	  NEA	  inte	  längre	  gav	  stöd	  åt	  individuella	  konstnärskap.	  Man	  har	  ca	  20	  
större	  donatorer	  knutna	  till	  organisationen,	  dessa	  har	  funnits	  med	  sen	  starten.	  
”Vi	  ser	  pengar	  som	  en	  igångsättare,	  en	  katalysator”,	  säger	  Ruby	  Lerner.	  ”Men	  vi	  ville	  inte	  bara	  skriva	  
en	  check	  och	  sen	  lämna,	  vi	  ville	  skapa	  långsiktiga	  relationer	  med	  konstnärerna	  och	  stödja	  hela	  den	  
konstnärliga	  processen.	  Konstnärer	  behöver	  inte	  bara	  pengar,	  de	  behöver	  olika	  former	  av	  stöd,	  men	  
också	  en	  mötesplats	  och	  kontakt	  med	  andra	  utövare.”	  
	  
Creative	  Capital	  erbjuder	  riskkapital	  till	  projekt	  i	  framkant,	  vilket	  är	  unikt	  även	  i	  USA.	  Men	  letar	  
medvetet	  efter	  nya	  förmågor	  och	  ”Wild	  Cards”.	  ”Vi	  letar	  efter	  spännande	  och	  annorlunda	  projekt	  
med	  potential”,	  säger	  Ruby	  Lerner.	  ”Vårt	  fokus	  är	  konstnärlig	  kvalitet,	  det	  är	  det	  viktigaste.”	  
Organisationen	  utbildar	  kulturskapare	  i	  vad	  de	  kallar	  ett	  ”Professional	  Development	  Program”,	  vilket	  
innebär	  att	  rådgivare	  tittar	  på	  varje	  utvalt	  projekt	  och	  bedömer	  vad	  just	  det	  behöver,	  förutom	  det	  
ekonomiska	  stödet.	  Det	  kan	  handla	  om	  teknisk	  hjälp	  i	  konstruktion	  av	  verket,	  affärsplaner,	  
marknadsföring,	  etc.	  Kulturskaparna	  kan	  antingen	  lära	  sig	  dessa	  färdigheter	  själva	  eller	  köpa	  tjänsten	  
från	  någon	  av	  de	  företag	  som	  finns	  knutna	  till	  Creative	  Capital.	  Varje	  gång	  en	  ny	  grupp	  konstnärer	  
antas	  till	  the	  Professional	  Development	  Program	  åker	  gruppen	  iväg	  över	  en	  helg	  tillsammans	  med	  
affärsutvecklare,	  entreprenörer,	  revisorer,	  marknadsförare	  och	  andra	  som	  kan	  bidra	  med	  kunskaper	  
och	  insikter.	  På	  så	  sätt	  skapas	  kontakter	  med	  olika	  yrkesgrupper	  utanför	  den	  innersta	  konstnärliga	  
kretsen.	  ”Det	  är	  viktigt	  för	  konstnärerna	  att	  förstå	  att	  det	  finns	  fler	  faktorer	  än	  de	  rent	  konstnärliga	  
som	  är	  avgörande	  för	  om	  ens	  arbete	  ska	  lyckas	  eller	  inte”,	  säger	  Lerner.	  ”Enkelt	  uttryckt	  har	  vi	  tagit	  
modeller	  och	  metoder	  från	  affärsvärlden	  och	  applicerat	  dem	  på	  konstsektorn.	  Det	  fungerar	  alldeles	  
utmärkt.”	  
 


