
ETT ARR ANGÖRSZINE 
F ÖR JÄMSTÄLLD KULTUR
AV LADYFEST GÖTEBORG



Tänk, det finns så många anledningar till att arr

angera kultur och så många metoder för att nå 

de mål en vill : en väl utbredd karta full av rast

platser, mot, high ways och stigar i form av lika 

kreativa som drivna arrangörer och aktörer. Så 

många – stora som små, tillfälliga som stadig

varande – som vill lyfta bra kultur, förändra värl

den, förbättra konst och kulturklimatet, verka 

för allas lika rättigheter precis överallt och alltid, 

krossa maktstrukturer, ordna riktigt goda festi

valer, klubbar, utställningar, konstvandringar och 

filmmaraton. Bara tanken på detta gör det ju värt 

att gå upp om mornarna. Att sen vara del i detta ar

bete , ja då behöver en ju knappt gå och lägga sig.



Det här lilla häftet utgår ifrån Ladyfest Göteborgs 

sätt att arbeta och några av de klokenskaper vi 

samlat på oss, själva och i samarbete med andra. 

Från början ville vi göra en riktigt tjock arrangörs

handbok med allt som behöver vetas – sen kom 

vi på att det redan finns så mycket bra skrivet i 

ämnet – böcker, tipslistor, handledningar, kurs

dokumentationer, bloggar. Så , istället för att skriva 

allt ännu en gång har vi valt att här plocka ut lite 

av det bästa och tipsa om var ni kan läsa resten. 

Ni kanske tror att ni håller i en lättviktig pamflett, 

men bakom detta står ett helt bibliotek av kun

skap och inspiration !

Vi hoppas att ni gillar det, och att vi kan koppla 

ihop oss på något vis  – ju fler vi är desto mer kan vi 

åstadkomma och desto roligare kommer vi att ha. 

Så , välkomna till Ladyfest Göteborgs arrangörs

zine. Nu blir det åka av !
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Varför behövs jämställdhetsarbete 
inom konst och kultur ?

Kvinnor som håller på med musik, film och konst 

har inte lika stort utrymme som män. Vi tycker att 

det är fel och vi vill se en förändring, vi vill se bättre 

konst med fler perspektiv ! Vi är trötta på den sned

vridna självklarheten i att män dominerar kultur

livet. Vi är trötta på effekterna det har på vårt liv 

och på vårt kulturutövande och vi är trötta på 

hur det gör konsten och kulturen både snål, snäv 

och utestängande. Vi vill lyssna på den grymma 

musiken, fascineras av den storslagna konsten 

och fnissa åt de finurliga filmer som idag inte 

kommer fram; eftersom tjejer och kvinnor inte 

har samma tillgång till scenerna och resurserna. 

Vi vill kunna utöva konst och kultur utan att be

höva kriga om utrymmet. Vi är trötta på att gnälla. 

Därför agerar och arrangerar vi.

Målet med vårt arbete är att alla människor ska 

få samma erkännande, samma utrymme och 

samma möjligheter. Vårt område är konst och 

kultursfären. Vi ser många faktorer, som åld

rar, etniciteter, sexualiteter, könsöverskridande 

identiteter, funktionsnedsättningar och religiösa 

åskådningar, som avgörande och viktiga perspek

tiv att ta med för att se vad som påverkar män

niskors möjligheter till delaktighet, utrymme och 

inflytande. Vi ser jämställdheten mellan kön som 

en grundläggande faktor för jämlikhet och vi anser 

att ett intersektionellt arbete behövs för att råda 

bot på orättvisorna.

Några konkreta exempel på att, och var, 
problemen finns

Vart kön har sin plats

• Det finns fler kvinnor än män på konstskolorna, 

men fler verk av manliga konstnärer köps in och 

ställs ut, fler män får stipendier, konst av män vi

sas oftast längre tid och i större sammanhang än 

konst av kvinnor. ( Konsten, så funkar det ( inte ) KRO/Vanja 

Hermele )
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• Teater och dans för vuxna skrivs och koreograf

eras i högre grad av män, medan verk som rik

tar sig till barn och ungdomar oftare skapas av 

kvinnor. ( Genus.se/Långt kvar till jämställt kulturutövande )

• Andelen kvinnor är betydligt högre bland regi

assistenter än bland regissörer. Kvinnliga sceno

grafer, regissörer och dramatiker är vanligare 

inom den fria teatersektorn än på de fasta tea

terinstitutionerna med mer resurser. Män sitter 

sällan på kulturinstitutionernas administrativa 

poster men desto oftare på chefsstolarna. ( Genus.

se/Långt kvar till jämställt kulturutövande )

• Det är oftast kvinnorna som bedriver jäm

ställdhetsarbetet, vilket medför att det görs till 

en kvinnofråga istället för en jämställdhetsfrå

ga. (Killar tar för sig. Det är den vanliga, klassiska klyschan. 

Annika Forsberg)

• Som ung musikintresserad tjej är det ofta svårt 

att veta vem man skall spela med – killarna vill 

inte ha med en tjej i bandet då deras allvar i sats

ningen ifrågasätts. (FrockRock. Mavis Bayton)

Kulturen speglar samhället

• Kultursektorn är mer ojämlik både vad det gäl

ler mångfald och jämställdhet mellan könen, än 

arbetslivet i stort. ( KKN 2011 )

• Konsten måste få utvecklas på egna villkor 

och nya perspektiv på kulturarvet måste ges ut

rymme. ( … ) Det ska vara möjligt att ta del av ett 

kulturutbud som präglas av mångfald och hög 

kvalitet oavsett i vilken del av landet man bor el

ler vilket kön man har. ( Regeringens proposition Tid för 

kultur, 2009/10 :3 )

• Konstnärligt skapande handlar i väsentliga av

seenden om att göra annorlunda, utforska nya 

områden, överskrida gränser och att synliggöra 

olika aspekter av vår tillvaro. ( Regeringens proposi

tion Tid för kultur, 2009/10 :3 )

• Kvinnor blir ofta betraktade som symboler för 

alla kvinnor i organisationen, ett nederlag blir 

därför ett nederlag för alla kvinnor medan en 

mans misslyckande, enbart blir till ett personligt 

misslyckande. Konsekvensen av att vara kvinna i 
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en mansdominerad värld kan också resultera i att 

kvinnan blir bedömd efter befintliga stereotyper 

och generaliseringar. ( Killar tar för sig. Det är den van

liga, klassiska klyschan. Annika Forsberg 2007 ) 

Slump, struktur och kvalitet

• Inom operavärlden finns föreställningen att det 

historiskt saknas kvinnliga tonsättare, en förkla

ring till varför så många av dagens uppsättningar 

har manliga upphovsmän, den föreställningen är 

felaktig – kvinnliga tonsättare har sorterats bort. 

( Genus.se/Långt kvar till jämställt kulturutövande )

• Ett enkelt sätt att undvika att kvaliteten används 

som gubbslemmigt svepskäl kunde också vara 

att slå fast att jämställdhet hör till en av de vik

tigaste aspekterna när man fastställer vad som 

faktiskt är kvalitet. ( Sebastian Johans, UNT 20091107 )

• Det kommer alltid ned på individnivå med makt

kamper och hierarkier, som överallt i samhället. 

Forskning visar ju att man premierar personer 

som liknar en själv. Det är en djupt mänsklig 

reflex. ( Linda Fagerström  konstvetare vid Malmö högskola 

som skrivit : Kön, genus och design )

Ett av de stora problemen, som vi ser det, är att 

många arrangörer inte har ett jämställt perspek

tiv i sitt arbete. Resultatet av detta ser vi varje år, 

till exempel i att inte heller små arrangörer lyckas 

hitta artister som är kvinnor och att musikfestiva

lernas bokningar endast till 520 procent består 

av kvinnor. Många skyller då på att kvinnliga mu

siker inte drar lika mycket publik, att de inte är 

på turné just då eller att det inte finns tillräckligt 

många bra kvinnliga artister. Andra ger oss an

ledningen att ”det bara blir så”. Här vill vi citera 

Vanja Hermele : ” Många säger att det är en slump 

att det finns så få kvinnor på en del arbetsplatser, i 

så fall är det en otroligt konstig slump som pågått 

i 2000 år”

Det är samma visa varje år och vi förbluffas 

över hur samma argument kan uttalas gång ef

ter gång, av stora etablerade aktörer såväl som 

små ideella, utan att det reageras på det tydliga 

mönstret i det. Det är också många som tagit tag 

i saken och visar att den här bilden av kvinnor 
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inom kulturlivet är felaktig och stereotyp. Lady

fest Göteborg agerar genom att sätta upp festi

valer, klubbar, spelningar, fester och turnéer där 

kvinnor står som arrangörer och tekniker och där 

alla artister och artistgrupper består av minst 50 

procent kvinnor. Med detta hoppas vi förändra de 

attityder som finns och som påverkar jämställd

heten negativt. Med det här häftet vill vi inspirera 

till att alltid ha ett jämställt och jämlikt perspek

tiv på arbetet inom konst och kultur, rättvisa och 

jämlikhet är självklarheter som alla vinner på !

Läs mer om ( och lägg dig i ) reger

ingens arbete med kulturpolitik : 

www.regeringen.se/sb/d/8339

Läs mer om jämställdhet och kul

tur i tidningen Genus nr 3/10 : www.

issuu.com/genus_sv/docs/genus3-10

Läs mer om jämställdhetsarbe

te inom musik på www.natver-
ket5050.se.
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Om Ladyfest
Bakgrund

Ladyfest är ett världsomspännande koncept med 

målet att ge kvinnor och män inom kulturlivet 

lika stort utrymme. Från att ha varit ett engångs

arrangemang i Olympia, WA, USA år 2000 har 

Ladyfest vuxit till ett globalt community med ett 

åttiotal olika grupper i över 30 länder. 

Alla grupper bestämmer, med Ladyfestkon

ceptet som ram, själva vad de vill göra, och hur 

de vill göra det. Det fina med Ladyfestkonceptet 

är att den som vill kan ta namnet och göra det till 

det den vill – om det så handlar om ett enskilt ar

rangemang eller löpande verksamhet.

Vi gillar mottot learning by doing, för vi tror att 

mycket handlar om att våga chansa, våga fråga, 

våga misslyckas. Att försöka använda sig av re

dan dragna erfarenheter – både sina egna och 

andras – är viktigt och att skapa möjligheter för 

att ta del av dessa erfarenheter är något vi vill 

jobba vidare med.

Inspireras av vad olika Ladyfest

grupper i världen gör. Kolla till ex

empel på :

www.ladyfest.org där festivaler fram 

till 2005 samlats.

www.ladyfestten.com som beskri

ver arrangemanget som arrangera

des i London 2010 för att fira 10 år 

med Ladyfest i världen.

Sök efter ”Ladyfest” på Facebook 

– där finns massor att botanisera 

bland.
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Hur gör vi

Ladyfest Göteborg drivs som ideell förening, 

där alla engagerar sig så mycket en har tid, ork 

och lust med. Det vi har gemensamt är en vilja 

att arbeta med jämställdhet, konst och kultur. Vi 

samarbetar med en mängd arrangörer i främst 

Göteborg och Västra Götaland och arrangerar 

klubbar, spelningar, bazaarer, utställningar och 

mycket mer. Kika in på www.ladyfest.se/gbg och 

vår Facebooksida ”Ladyfest Göteborg” för att se 

vad vi har på gång just nu.

Vad behövs för att arrangera

Med det här zinet tänker vi inte göra saker som 

redan blivit gjorda, vi väljer därför att främst tipsa 

om redan skrivna böcker och handledningar som 

vi tycker fungerar. Det som ofta saknas och som 

vi kan tillföra är tänket kring jämställdhet. Det 

krävs egentligen inga fler argument än att det är 

självklart att alla människor, oavsett kön, form, 

färg, geografisk placering, uttryck etc, ska ha 

samma möjligheter att ta del av den värld som 

ju är allas. Jämställdhet är något som alla ar

rangörer bör ha med sig hela vägen genom pro

jekten. Vi lovar att ett jämställt arbete underlättar 

och gör saker både bättre och roligare – självklart 

med en del bryderier och hinder på vägen, men 

de kan vi överbrygga tillsammans. 

Vi vill trycka lite extra på vikten av att våga tänka 

till och tänka själva – det är ju ändå ni som ska 

göra ert projekt och då är det viktigt att ni ser till 

er lust och era förutsättningar. Om ni behöver 

fler argument än de som presenteras här, behö

ver stöd för att komma igång eller vill ta del av 

fungerande metoder  – hör av er ! Vi menar det 

verkligen, vi vill prata med er och ta del av era 

kunskaper. Vi kan också hjälpa till med tips om 

en hel massa saker kring att arrangera, hantera 

kriser, trivas och skapa.

I nästa kapitel hittar ni våra tips på böcker med 

andras råd och metoder men först vill vi helt kort 

ge er några av våra mesta och bästa tips för att 

komma igång och för att driva bra projekt.
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och har ansvar för allt som gäller de artister eller 

aktiviteter ni bokar.

En ekonomiansvarig som har övergripande 

koll på pengarna är oumbärligt och något som 

vi prioriterar högt hos oss. Denna kan ansvara 

för att upprätta ett bra system för att betala ut 

och ta emot arvoden och bidrag samt informera 

resten av gruppen om hur det ekonomiska sköts 

på bästa sätt. Den här personen kan även ha hand 

om att kolla vem det är som får arvoden för sitt 

arbete, går det att hitta ett mönster vad det gäller 

kön, ålder eller annat ?

En marknadsförings och pressansvarig som 

gör en plan för hur och var ni ska synas. Här kan 

också en som ansvarar för dekoration kopplas på 

– någon som ser till att arrangemanget får en sam

manhållen känsla, till exempel genom att jobba 

med ett tema som kan synas på flyers och i lokalen.

Om ni gör ett större arrangemang är funktio

närer bra att ha och en person som ansvarar för 

att sätta schema och se till att de har det bra 

behövs. Var också uppmärksam på vem det är 

som kommer dit två timmar innan alla andra för 

Ansvarsområden

Oavsett om ni är en stor eller liten grupp, planerar 

att arrangera något en enda gång eller kontinuer

ligt så finns det en hel del saker att tänka på. Att 

dela upp ansvarsområden mellan er gör de akti

vas engagemang tydligare . Alla vet vad de ska 

göra och ni minimerar risken att saker faller mel

lan stolarna och inte blir gjorda. Förhoppningsvis 

kan alla sen koncentrera sig på att arbeta med 

just det område en tycker är roligast ! 

Vilka poster ni behöver hos er beror såklart på 

vad ni ska göra och hur ni vill göra det så sätt er 

ner och gå igenom arrangemanget eller projektet 

och vad som behöver extra fokus. Här kommer 

en liten uppradning av de lite extra viktiga poster 

som vi i Ladyfest Göteborg haft när vi arrangerat 

stora festivaler och klubbar.

Projektledare som har det övergripande an

svaret, här är det bra att vara fler än en som kan 

bolla idéer med varandra. Det är en roll som är 

lätt att känna sig ensam i annars. 

Programansvariga som fokuserar på innehållet 
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att bre mackor eller sitter i telefon hela kvällen 

och förklarar vägen för funktionärerna. Tar in

vanda könsroller plats även här ? Peppa gärna 

kvinnliga funktionärer att göra saker som syns 

och får uppmärksamhet.

Bra dokumentation av arrangemanget är guld 

värt – utse någon eller några som fotar och kan

ske skriver. Materialet kan ni sedan använda både 

i framtida marknadsföring och bidragssökningar. 

Efterarbetet är något som ni gemensamt an

svarar för. Se till att redan innan arrangemanget 

boka in en dag då ni ses och pratar igenom hur 

ni ska utvärdera, vad som behöver göras efter ert 

arrangemang. Håll koll på så att det inte blir en 

snedfördelning mellan er här – det finns gott om 

trista könsförväntningar på vilka som städar upp 

efter det roliga.

Att har roterande poster är inte dumt, någon 

i gruppen kanske vill vara projektledare för ert 

första arrangemang men inte för ert andra. Se till 

att ni har en bra dialog så att kunskapen kan föras 

över mellan personerna så att arbetet förenklas 

och ni slipper göra samma onödiga misstag gång 

efter gång.
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Att orka hela vägen

Resan kan vara målet men det kan också kännas 

tråkigt att inte nå ända fram med idéerna. Vårt 

tips är därför att vara vaksam och hålla ögonen 

öppna för problem utmed vägen. I ert manifest 

och er projektbeskrivning kan ni skriva in vilka 

risker ni tror kan dyka upp och en plan för hur ni 

ska hantera kriser. Genom att göra så förekom

mer ni många skrupler. 

Se till att dela upp arbetet väl, om allt hänger 

på en person så är det lätt att hela projektet fal

ler om denna person till exempel blir sjuk eller 

tröttnar. Bra gemensamma dokument och en hög 

genomskinlighet i gruppen – alltså att alla vet vad 

alla gör är goda tumregler. Dela också på de upp

gifter som känns tunga och kanske tråkiga – till 

exempel utvärdering, ekonomi och pengaansök

ningar – ni tjänar på att samarbeta kring både det 

roliga och det mindre kul. Vad som är tungt och 

tråkigt skiljer sig såklart åt – somliga gillar excel

dokument, andra att bära tung teknik, somliga 

gillar att leta lokaler, andra att skriva långsiktiga 

planer. Var uppmärksam på vem som gör vad – 

vad gör killarna och vad gör tjejerna ? Varför tar 

olika personer sig an olika uppgifter och kan ni 

göra något åt eventuella trista mönster här ?

Se också till att ni i gruppen träffas 

ofta och gör roliga saker tillsam

mans – det må låta banalt och enkelt 

men lite fika och en god cykeltur till

sammans har räddat många projekt. 
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Manifest och projektbeskrivning

Ni har ju er idé i huvudet men för att genomföra 

den är det skönt att få den på papper . Sätt därför 

samman ett manifest eller liknande där ni tillsam

mans formulerar mål, arbetssätt, mötesordningar 

samt såklart vad ni vill göra och hur ni vill göra det.

Ert manifest kan tillexempel svara på följande 

frågor : Vilka är vi ? Vad vill vi göra ? Varför vill vi 

göra det ? Hur vill vi göra det ? För vem och vilka 

gör vi det ?

Bygg sedan ut manifestet till en projektbeskriv

ning – det kommer att hjälpa er att sätta upp och 

följa mål, formulera arbetssätt och under arbe

tets gång hjälpa till med strukturen för ert projekt. 

En projektbeskrivning är ett levande dokument 

som hela tiden kan förändras allteftersom pro

jekt, grupp och visioner tar form men det är också 

bra att ha som en fast punkt och något att blicka 

tillbaka på. Var noga med att formulera ert arbete 

med jämställdhet – hur ska det se ut rent konkret  

och hur färgar det hela gruppen och hela projek

tet eller arrangemanget?

Glöm inte heller att hålla koll på 

olika mötesformer och fallgropar 

som motverkar ett bra och jämlikt 

arrangörsgruppsklimat. Kolla in 

www.alltomjamstalldhet.se där både 

härskartekniker och främjartekniker 

presenteras – mycket värt att läsa 

och begrunda !
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Resurser

Det som många projekt faller på är resursbrist. 

Resurser kan vara tid, pengar, människor, kon

takter, lokal och en hel massa annat. En bra fråga 

är därför : Vad behöver vi och hur/var/av vem får 

vi tag på just det ? 

Kolla på redan skrivna projektbe

skrivningar för att se hur andra 

gjort. Det finns massor av hjälp att 

få, hör av er till oss om ni vill ha 

stöd i skrivandet, sök efter projekt

beskrivningar på internet, fråga nå

gon arrangör ni gillar om ni får kika 

på deras eller fråga oss så skickar vi 

över ett gott exempel.

Mycket går att göra utan pengar 

men få saker går att göra utan 

människor – se till att ha en bra ar

betsgrupp och koppla ihop er med 

goda samarbetsparter, det gör allt 

mycket enklare. 

Det blir såklart också roligare att arbeta om ni har 

lite slantar att röra er med. Arbetet med att söka 

bidrag kan börja med att ni fixar ett möte där ni 

funderar igenom vilka ni ska söka pengar ifrån och 

vilka som gör vad. Brainstorma också kring vilka 

sponsorer ni kan tänka er. Det är viktigt att alla kän

ner att de kan stå för sponsorns värderingar och 

att ni kan vara stolta över att synas tillsammans 

med deras logga. Var noga med att vara ute i god 

tid, sätta dead lines och dela upp arbetet mellan er.
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Några vanliga bidragsgivare är : 

Kulturnämnden i er kommun/stad. Den hittar 

man lättast genom att gå till kommunens hem

sida – som nästan alltid är kommunensnamn.se. 

Ibland kan kommunen också gå in som samar

betspart och låna ut lokaler, teknik eller personal. 

Kontakta till exempel din kulturchef, kultursekre

terare eller kultursamordnare – kontaktuppgifter 

brukar finnas på kommunens hemsida.

Kulturnämnden i ert landsting/region. Oftast 

ger också landsting och regioner bidrag och stöd 

till kulturevenemang. De har också ofta bra med 

kontakter att ta del av. 

Länsstyrelsen i ert län. I många län arbetas det 

med jämställdhetsfrågor och regional utveckling. 

Kontakta dem och hör hur de skulle kunna hjälpa 

er ( eller hur ni kan hjälpa dem ).

Kulturbryggan ger bidrag till nyskapande kul

turevenemang. Ni hittar dem på www.kultur-
bryggan.se.

Ungdomsstyrelsen ger stöd till unga arrangörer 
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• Bilda www.bilda.nu

• Folkuniversitetet www.folkuniversitetet.se

• Nykterhetsrörelsens Bildningsverkamhet      

 www.nbv.se

För dig som bor i Västra Götaland 

och är under 26 år finns Kpengar, läs 

mer om det på www.kulturungdom.
se under fliken ”bidrag”. Där hittar 

du också fler tips på var du kan söka 

medel, om du så bor i Västra Göta

land eller någon helt annanstans.

och föreningar. De hittar ni på www.ungdoms-
styrelsen.se.

Kulturrådet är en statlig institution som främst 

arbetar med nationella projekt, kolla in www.

kulturradet.se.

Stiftelser och fonder. Det finns mängder av olika, 

kolla in : www.stiftelser.lst.se

Studieförbund. Där kan ni starta cirklar och få 

pengar för era möten och saker ni gör, ofta har 

de material och teknik att låna ut – kolla upp vilket 

studieförbund som passar er bäst och vilket som 

är mest aktivt där ni bor. Många studieförbund 

har olika kopplingar till partier, organisationer 

och samfund. Kolla noga upp detta innan ni star

tar en cirkel så att alla gruppen är överens om att 

det känns bra. Följande förbund har lokalkontor 

över hela landet :

• ABF, Arbetarnas Bildningsförbund www.abf.se

• Sensus www.sensus.se

• Studiefrämjandet www.sfr.se

• Medborgarskolan www.medborgarskolan.se
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ojämställdheten smyger sig in – vem tjänar på 

samarbetet och hur kan ni få in era goda tankar 

kring jämlikhet i samarbetet ?

Tänk lite utanför lådan, kanske hittar 

ni er perfekta samarbetspart någon

stans där ni till en början inte tänker 

på att leta ? Vad kan idrottsfören

ingens många lokaler och personer 

hjälpa er med, hur kan ni samarbeta 

med torgkiosken, vad kan den gam

la folkparkens dansbana användas 

till och vem vill gå på tranceklubb i 

det nedlagda pappersbruket ?

Tänk på att det ur jämlikhets och rättviseperspek

tiv är viktigt att kunna betala arvode till konstnä

rer, artister, föreläsare etc som ni bjuder in – det 

är alltför vanligt att kulturarbetare, särskilt de 

som inte är vita män, förväntas göra saker gratis.

Samarbeten

Det här är något vi gärna och ofta tjatar om, vi ser 

nämligen att vikten av nätverk och bra kontak

ter är hur stor som helst – och gör arbetet både 

bättre, större, roligare och enklare. Samarbeten 

kan ta sig en massa olika uttryck, kanske handlar 

det om att dela på utgifter eller att slå ihop olika 

gruppers kompetenser för att skapa nydanande 

arrangemang och spännande korsbefruktningar. 

Ett tips är att se vilka behov eller önskemål ni 

har för att arrangera det ni vill eller utveckla era 

idéer och sen leta upp personer och aktörer som 

kan hjälpa er med just det. Kanske letar ni efter 

teknik/lokal/artister/kunskap inom något område 

och kan hitta det hos teknikuthyrare/folkets hus/

kommunala kulturskolan eller en lokal kultur

förening. Tänk på att även här se till så att inte 
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Arrangera det du vill 
Stefan Olsson och Marcus Frödin

En bok fylld med tips, tankeverktyg och idéer - fokus 
ligger på hur du arrangerar samt hur du motiverar 
dig själv och andra. Smakprov går att läsa på www.
universeimagine.com. Kika också in www.arrang-
eradetduvill.se

Utopia – såhär funkar det

En inspirationsbok med tankar och erfarenheter 
kring hur ”kultur för alla” kan bli verklighet i alla verk-
samheter, i alla projekt, för alla! Den hittas på: www.
utopias.se/metodik/handboken

Motstånd 

Jennie Dielemans och Fredrik Qvistbergh

En samling berättelser från människor som vill för-
ändra samhället samt en användarvänlig guide till hur 
en påverkar sin omgivning. Med exempel på lyckade 
och misslyckade aktioner inom alla tänkbara områden.

Våra lästips

Det finns gott om hjälp att få i uppstarten av ett pro

jekt – kolla på biblioteket efter böcker som rör äm

net. Många kommuner, skolor och studieförbund 

har också bokhyllor med bra material – fråga dem 

om hjälp.

Kolla till exempel in : 

Arrangörsbibeln 
Johanna Broman

En inspirerande och konkret bok med exempel på 
genomförda arrangemang och utförliga beskrivning-
ar av hur ni bildar förening, söker pengar, organiserar 
er etc. Där finns också ett mycket bra kapitel med 
fokus på jämställdhet. Bibel var ordet.

Mer kreativa möten 
Ulrika Eklund

En bok som visar hur en skapar möten som ger re-
sultat, möten genomsyras av delaktighet och tillit till 
deltagarnas kompetens och vilja. 
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Handboken – ett verktyg för dig med idéer 

Johanna Svanelind, Kristín Manúelsdóttir, 
Theresia Silander Hagström, Hildur Inga 
Sveinsdóttir, Carl du Rietz, Haraldur Þrastarson, 
Chris Lindqvist och Snorri Rafn Hallson 

Pedagogiskt och bra steg-för-steg-skrift med instruk-
tioner, metoder och råd kring att starta, genomföra 
och avsluta ett projekt. Den hittas på: www.hand-
boken.eu/handboken-ettverktygfordigmedideer.pdf

Riksteaterns handbok för dig som ska arrangera 
Utgår ifrån arrangerandet av Open Sign men materi-
alet kan lätt användas till andra arrangemang, boken 
väcker tankar kring vad en arrangör kan vara och hur 
en kan testa gränser. www.riksteatern.se/upload/
Tyst_Teater/Arrangorshandbok_utt.pdf 

Tänk själv, testa er fram och våga 

ifrågasätta ! Alla dessa briljanter 

som skrivit handböcker i hur att 

arrangera har utgått ifrån sin logik 

och sina sätt att hantera saker – det 

är inte alls säkert att de funkar för 

er men det finns med säkerhet me

toder och verktyg som ni har nytta 

av. Läs igenom och gör texterna till 

era egna !
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Att arrangera jämställt

I början av detta zine skrev vi om varför jämställd

hetsarbete inom konst och kultur behövs, här vill 

vi konkretisera det lite mer. 

Vi möter en hel del motstånd när vi arrangerar 

och framförallt när vi vill förändra strukturer i och 

tillsammans med andra. Vi vill därför presentera 

några argument och påståenden som vi ofta stö

ter på. Vi möter dessa påståenden i direkta samtal 

med arrangörer, producenter, politiker med flera 

och vi ser de uppradade i media. Ofta handlar 

det om normer och strukturer koncentrerade till 

uttalanden och floskler.

”Konst ska inte anpassa sig till politiska normer. 

Kvalitet måste gå före allt” Det här är ett mycket 

vanligt argument och några frågor att ställa och 

diskutera kring är : vad är kvalitet, vem bestäm

mer det, finns kvalitet som inte jämlikhet råder ? 

Vanja Hermele igen : ”Ingen insatt människa kan 

väl tycka att kvinnor gör sämre konst ? Vi kan utgå 

från att kvalitetsbegreppet är manligt kodat och 

att det därför ska utmanas”.

”Det bara blev så” – slumpen är en ofta beskylld 

part men om en lyfter blicken en smula ses att 

det bakom dessa slumpar ligger väl etablerade 

strukturer som mår bra av att belysas. Det kan 

ju inte vara en slump att det konstant ges mer 

pengar till män, att det konstant bokas fler män 

till festivalscenerna, att det alltid ges mer utrym

me för pojkar vid kulturskolans gitarrer eller att 

det nästan alltid är män som bossar över pengar 

och program. Diskutera kring status och makt : vad 

räknas som viktigast och vem bestämmer det ?

”Nu är det ju mängder av kvinnor här” Om anta

let hade varit enda problemet så vore vi på vissa, 

men långt ifrån på alla, håll färdiga nu. Kvantita

tiv jämställdhet är en sak, kvalitativ är en annan 

– och den senare ligger på en nivå som är svårare 

att räkna men mycket viktig att uppmärksamma. 

Anna Lund, sociolog vid Linnéuniversitet : ”Bara 

för att den kvantitativa jämställdheten ser bättre 

ut behöver det inte betyda att problemet är löst. 

Om man ska nå en långsiktig förändring tror jag 

att man även måste problematisera vad som ge

staltas, och vem som får göra vad”.
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”Det är inte mitt fel” Att skylla ifrån sig och försö

ka lägga ansvaret på andra än sig själv är mycket 

vanligt – här tror vi att det är oerhört viktigt att 

våga se sitt eget ansvar i det en gör och påverka 

andra att göra det samma. Ingen kan göra allt 

men alla kan göra något. Det finns gott om bort

förklaringar som kan gå ut på att förneka ”här 

har vi inget problem”, förskjuta ”problemet lig

ger någon annan stans än hos oss” eller förringa 

”problemet är inte så stort/det är värre någon an

nan stans”.

”Det har alltid varit så” Skönt, en ren lögn – histo

rieskrivning präglas också den av strukturer och 

aktiva val, tänk till exempel på att Svenskt konst

närslexikon från 1921 listar över tusen kvinnliga 

konstnärer födda 17801879. I 1950års upplaga 

finns bara tre kvinnor kvar – vem tog bort dem ?

Och lösningen på problemen ?

Här kan vi skriva en hel bok om våra erfarenheter 

av att arrangera festivaler och hantera ojämställd

het inom konst och kultur – och denna erfarenhet 

till trots kan vi inte ge er ett definitivt svar. Vi tror 

nämligen inte att det finns någon självklar lösning 

utan att det handlar om att ta hand om varandra, 

om attityd och om att tänka själva samt ständigt 

diskutera och ifrågasätta. Här nedan presenterar 

vi några av de verktyg vi använder oss av.

Det är klokt att titta på ens grupp och leta efter 

mönster och strukturer samt diskutera varför det 

ser ut som det gör och vad ni kan göra åt det. 

Skissa gärna upp en mall för hur det ”brukar se 

ut” – ofta har kvinnor roller som administration 

och sekreterare medan män har posterna med 

mer status, till exempel de konstnärligt utfor

mande. Gör sedan en plan hur ni kan motverka 

dessa strukturer. Ofta startar ett jämställdhetsar

bete med att en eller ett par personer uppmärk

sammar ett problem eller en struktur som de vill 

förändra. För att sedan gå vidare med detta är 

det skönt att ha några konkreta exempel att visa. 

Några argument från världen utanför hittar ni i 

detta zine men glöm inte att kika på det ni har när

mast – det kan handla om att ni räknar vem som 



tar mest plats på era möten och gör ett streck var

je gång någon pratar för att sedan jämföra med 

hur många av varje kön som var på mötet. Om ni 

redan har bokat artister kan ni också till exempel 

räkna hur stor andel av dessa som är kvinnor och 

jämföra med hur stor del av publiken/arrangörs

gruppen som är kvinnor. Ser ni något mönster ? 

Att ta fram tydliga exempel och statistik är till god 

hjälp i fortsatt arbete.

ut i arbetsgruppen ? Vilka arbets 

uppgifter utförs av kvinnor respek

tive män ?

Resurser. Om vem som får resur

serna, det vill säga pengar, tid, 

plats. Vilka perspektiv och personer 

prioriteras ? Vilka frågor upptar or

ganisationens tid? Vem får arvode ? 

Är lokalerna tillgängliga ?

Realia. Om kvalitativa aspekter, 

normer och värderingar som inte 

riktigt går att ta på men som ändå 

finns i organisationen. Vilka normer 

och värderingar format er ? Vem 

känner igen sig i verksamheten ? 

Vilka tankar och idéer tillåts och 

vilka gör det inte ? Vad är högstatus 

och lågstatus hos er ? 

3Rmetoden har utvecklats av Ger

trud Åström och det finns mer att 

läsa på : www.alltomjamstalldhet.
se/?page_id=435

Kolla in 3R-metoden ! Det är en me

tod för att ta fram kunskaper om 

mäns och kvinnors villkor i en verk

samhet. De tre R:n står för:

Representation. Om vem som be

stämmer och vem som represente

rar vem. Hur ser könsfördelningen
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För att ta det på allvar och få lite struktur på det 

hela är det bra att sätta samman en liten utbild

ning – ta tillexempel en heldag där ni ordnar lite 

gott fika och går igenom ert arbete. Ulrika Eklund, 

coach och författare, har tagit fram ett verktyg 

som kan vara bra att utgå ifrån – det kallas för 

”Trappan” och är ett omfattande arbetsmaterial. 

När vi i Ladyfest Göteborg handlett andra aktörer 

så har vi använt oss av en lite enklare form, där 

arbetet handlar om att : 

1. Få förståelse och skaffa kunskap om jäm-
ställdhet och genus

Läs på och prata om vad ni läser – hur beskrivs 

jämställdhet och genus av olika aktörer ? Hur ser 

det ut idag och vad har hänt historiskt ? Vad är 

problemet med snedställdhet ? Hur har andra 

byggt jämställda organisationer ? Det har skrivits 

massor av böcker, artiklar och forskningsrappor

ter – kika bland hyllorna på biblioteket och sök 

på nätet ! Några av många böcker att kolla upp 

bjuder vi på här : 

Konsten så funkar det ( inte ) och I väntan på 
vadå ? Teaterförbundets guide till jämställdhet 
Vanja Hermele 

Två undersökningar av bildkonsten respektive scen-
konsten och jämställdheten. Intervjuer varvas med 
statistik, teori och analys. 

Uppror pågår : feminister i tre generationer 
Fanny Ambjörnsson

Vad är viktiga kvinnofrågor idag? Vad var kvinnorörel-
sens hetaste frågor för tidigare generationer? Och 
framför allt; har vi kommit någon vart? 

Under det rosa täcket  - om kvinnlighetens vara 
och feministiska strategier
Nina Björk 

Kultförklarad bok som rör sig kring en feminism bort-
om kvinnan som utopi, en feminism som kämpar för 
en frigörelse från fasta könsidentiteter.

Ordination : VardagsFeminism
Jennie Sjögren 

En handbok med konkreta tips på hur man skapar jäm-
ställdhet i stort och smått, hemma och på jobbet: en 
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feministisk verktygslåda för att göra vardagen lättare 
och livet bättre.

Backlash – kriget mot kvinnorna och Ställd: 
Förräderiet mot mannen 
Susan Faludi 

Om ideal och förväntningar, kön och uttryck, fram- 
och tillbakagångar, makt, status och hur könsrollerna 
påverkar oss.

Genus : Om det stabilas föränderliga former och 
Gösta och genusordningen 

Yvonne Hirdman

Bra samlingar med Hirdmans texter om de stereo-
typa konstruktionernas betydelse för skapandet av 
det vi kallar kön, om patriarkatets uttryck och genus-
ordningens betydelse.

Det andra könet 
Simone de Beavoir

Det andra könet av Simone de Beavoir. Inspirerande 
klassiker från 1949 som gör upp med manssamhäl-
lets alla myter om kvinnan. Om kampen för kvinnans 
frigörelse och likaberättigande.

Kvinnohistorisk uppslagsbok
Harriet Clayhills

En bok som täcker det mesta och som är suverän 
att bläddra i om och om igen med fakta och bilder.  

Att kasta tjejkast 
Iris Marion Young

Om förtryckens ansikten, skillnaden mellan likhet 
och jämlikhet och om att vidga rättvisebegrepp bort-
om ett fördelningspolitiskt perspektiv.

Feminism utan gränser - Avkoloniserad teori, 
praktiserad solidaritet 
Chandra Talpade Mohanity

En riktigt vass samling texter kring till exempel: beho-
vet av en avkoloniserad feministisk teori och praktik, 
samspelet mellan kategorier som kön, ras och klass, 
rasismens effekter inom kvinnorörelsen och förhål-
landet mellan antikapitalistisk kamp och feministisk 
politik.
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Gender Trouble/Genustrubbel 
Judith Butler

En av världens mest uppmärksammade feminister 
som här ifrågasätter de naturgivna könskategorierna 
och kritiserar feminismens brist på intersektionellt 
tänkande samt presenterar performativa perspektiv 
och exkluderingsmekanismer i samhället.

Framtidens feminismer – Intersektionella inter-
ventioner i den feministiska debatten
Paulina de los Reyes, Satu Gröndahl, Pia Laskar, 
Lena Martinsson och Tiina Rosenberg

Om att maktanalyser inte kan reduceras till en fråga 
om kön. Den ojämlikhet som grundas i kapitalism, 
rasism, heterosexism och som resulterar i materiellt 
och symboliskt förtryck kan bäst analyseras i dialog 
med postkoloniala teorier, queerforskning och makt-
kritiska perspektiv.

Könskrig, hur vi delas upp och hur vi hör ihop 
Tove Leffler, Elin Alvemark, Andi Nordgren, 
Caroline Ringskog FerradaNoli, Farnaz Sajadi, 

Johanna Koljonen, Kalle Haglund med flera

Berättelser om människor som kämpar och vinner 
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kampen för rätten till sin egen definition av sig själva 
och ett krig mot kriget mellan könen och klyschorna.

På gränsen till genombrott ? : Om det könsupp-
delade arbetslivet
Lena Gonäs

Om hur kvinnors och mäns arbetsliv ser ut och varför 
de sneda villkoren ständigt återskapas. En bok om 
en ojämn kamp mellan struktur och individ.

2. Undersök och kartlägg hur er grupp ser ut 
och fungerar

Hur ser er verksamhet ut – hur ser fördelningen 

mellan kön ut, hur är resurserna och arbetsupp

gifterna fördelade, vilka mönster kan vi se och 

vad får de för effekter på er och ert arbete ? Hur 

ser er gemensamma bild ut nu och hur skulle 

ert arbete kunna se ut ? Vilken är nyttan med att 

ni arbetar jämställt och vilka effekter får det för 

er och er publik/målgrupp ? 

3. Planera och organisera 

Ta fram en strategi som fokuserar på till exempel 

mål, styrning, utrymme och resurser – skriv in 

denna i er projektplan : Vart vill ni, vem bestäm

mer vart ni vill, vilka resurser finns, hur gör ni 

rent praktiskt ? Behöver ni mer fakta och var hit

tar ni den ? Har ni metoder och arbetssätt som 

kommer att fungera ? Glöm inte att se resultaten, 

vinsterna och det ni gör bra: hur arbetar ni med 

uppmärksamhet och beröm – mot er själva och 

mot de runt er ?
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4. Formulera åtgärder

Vad ska ni förändra, hur vill ni att det ska se ut hos 

er, hur ska ni nå dit ni vill och hur kan ni mäta om 

insatserna fått effekt ?

5. Genomför 

Med allt detta i bagaget har ni nu så rackarna 

mycket kunskap och insikt och känner er starka, 

pepp och hejdlöst bra – sätt igång ! Arrangera !

6. Följ upp, utvärdera och sprid vidare

Gå igenom om ni nått era mål  vilka resultat av 

ert arbete ser ni – positiva och negativa ? Vilka lär

domar kan ni dra och hur ser ni till att den positiva 

förändringen består/de negativa förändringarna 

vänds till rätta ? Vad blir nästa steg och hur firar 

ni framgångarna ?

Tänk på att de olika stegen här ju är misstänkt 

lika de punkter ni har i er projektbeskrivning. Vi 

tror starkt på att ett arbete med jämställdhet inte 

ska vara någon ”extra satsning” eller ”projekt” 

utan något som genomsyrar hela gruppen och 

hela processen – det är då det slutar vara tråkigt 

och svårt och istället blir bra, snyggt och slag

kraftigt kul.

Att arbeta med jämställdhet är ett ständigt 

pågående tänk, punkterna här ovan ska ses som 

stöttepelare i detta – se det som att det går i spira

ler eller utvecklande cirklar : det är alltid bra att gå 

tillbaka till att hämta mer kunskap, formulera om 

målen och gång på gång ifrågasätta hur gruppen 

fungerar och hur arbetet ser ut.
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Kolla in hur andra har gjort liknande 

grejer och fråga dem om råd. Vi i 

Ladyfest Göteborg har handlett 

och hjälpt till på en mängd arrang

emang och i en hel massa arrang

örsgrupper och hjälper er gärna 

med argument och uppstyr. Kon

takta oss så svarar vi, kanske kan vi 

också komma till er och hälsa på.

Bestäm en dag per år, förslagsvis 

i samband med ert årsmöte, då ni 

ses och går igenom hur ert arbete 

ser ut – vad har fungerat och vad 

behöver förändras ? Om ni är en 

stor förening med många perso

ner inblandade kan det vara bra att 

ha en eller flera arbetsgrupper som 

fokuserar på olika områden – till ex

empel jämställdhet – men det är där 

viktigt att det inte bara blir den grup

pen som arbetar med jämställdhet. 

Perspektiven och metoderna angår 

alla och får aldrig hamna bara på de 

som ”är intresserade”.



Kontakta oss !

Vi tycker att det är fantastiskt att ni plockat upp 

detta zine och är intresserad av att arrangera, och 

arbeta för ökad jämlikhet ! Vi menar det verkligen 

när vi säger : tveka inte en sekund inför att höra 

av er till oss med frågor, kritik, undringar, inbjud

ningar och påpekanden !

Med vänliga hälsningar från

arbetsgruppen Ladyfest Göteborg 

info  @ ladyfest.se

Vår arbetsgrupp är i 
ständig förändring, och 

så vill vi att det ska vara !  

Vill du vara med ?

Välkommen !
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