
DORIS bildades 1999 och är ett 
nätverk av kvinnliga fi lmarbetare med bas i 
Göteborg. Nätverket arbetar för att förändra 
det ojämlika klimat som råder samt stärka och 
synliggöra kvinnor inom fi lm och TV. 

Utifrån Dorismanifestet har sju kortfi lmer produce-
rats, vissa inom ramen för Doris Film och andra med 
externa producenter. Tillsammans med en animation 
har kortfi lmerna klippts samman till en långfi lm som 
hade premiär våren 2009. Dorismanifestet innebär 
bland annat att manuset ska vara skrivet av kvinnor 
och att fi lmen ska ha minst en kvinnlig huvudroll.

Lisa Lindén är genusvetare, styrelsemedlem i Doris 
samt är med och driver sidoprojektet Doris i skolan, 
som med stöd av Västra Götalandsregionen utbildar 
pedagoger kring fi lm och jämställdhet i skolan. Lisa 
Lindén menar att jämställdhet inom fi lmvärlden är 
viktigt eftersom fi lm och alla kulturella produktioner 
påverkar och säger något om vår samtid och om män-
niskans livsvillkor. 

- Det bör fi nnas ett spektra och en mångfald bland 
de som gör fi lm för att inte få en ensidig tolkning av 
verkligheten. Därmed inte sagt att kvinnor gör en viss 
sorts fi lm och män en viss sorts fi lm, men om männen 
står för tolkningsföreträdet kommer vi uppfatta på det 
sättet och det ser ju olika ut beroende på varifrån man 
tittar och vilka erfarenheter man har.

I januari 2006 skrev fi lmbranschen under ett avtal där 
man bland annat fastställde att minst 40 procent av de 
regissörer, manusförfattare och producenter som får 
stöd av Svenska fi lminstitutet bör vara kvinnor. Lisa 
Lindén pekar på att man inte uppnått detta mål och att 
det visar att fi lmvärlden fortfarande inte är jämställd.
- Ett år kan man tycka att siffrorna ser bra ut och nästa 
år kan det vara dåligt igen, men en jämställd fi lm-
bransch har vi väl aldrig haft, så vitt jag vet. Så fort 
man tror att man nått målet kan det gå tillbaka, om 
man inte har praktiska och teoretiska verktyg för att 
förhindra det. Vi i Doris ser hela tiden nya behov. Man 
kan bli förvånad över att det stundtals är en så omed-
veten och könsblind nivå.

- Jag tycker att man ställer frågorna lite fel när man 
hela tiden frågar vart kvinnorna tar vägen för de fi nns 
och arbetar, man borde snarare titta på vilka mekanis-
mer som gör att kvinnor som är verksamma inom fi lm-
branschen inte får samma fi nansiering som män.
Självklart går det att på olika sätt arbeta för att förbätt-
ra den rådande situationen.

- Olika aktörer kan göra olika saker. Svenska fi lminsti-
tutet borde se sin egen roll diskutera kvalitet, inte som 
något självklart, utan se det som en konstruktion, alltså 
att det är ett luddigt begrepp som är svårt att sätta fi ng-
ret på. Som fi lmskapare eller verksam i fi lmbranschen 
är det bara att jobba på, ifrågasätta beslut, samt nät-
verka och jobba kollektivt med andra som har samma 
utgångspunkt.

PETRA REVENUE är skribenten och regissören som länge varit verksam på 
Teater Trixter och som tidigare i år kom ut med sin debutfi lm: Karaokekungen. 
Här har vi låtit henne svara på tre snabba kring fi lm och jämställdhet.

- Hur ser det ut med jämställdheten och jämställdhetsarbetet inom fi lmen idag?
De enda konkreta exempel jag har är Doris fi lm och rookiekonsulenten Andrea Östlunds kvotering av sista rookiefi lmen. 
Doris är ett medvetet projekt som enbart tillåter kvinnor i A-funktioner. Jag satt själv i en manusjury det första året Doris-
kortfi lmerna valdes ut. Mitt problem med det projektet var att det var en regel att det skulle vara kvinnor även i huvudrollerna. 
Men tänk om kvinnor vill berätta om män tänkte jag då. Kvinnor måste få fantisera och objektifi era män på samma sätt som
män gör det med kvinnor.
Kvinnors berättelser får inte begränsas till att skildra ”det kvinnliga perspektivet”. Utan ska skildra världen, livet och 
döden - precis på samma sätt som mäns historier gör det.

- Är jämställdhet viktig inom kultursektorn, varför?
Att bara medelklassens problem skildras är väl knappast önskvärt, åtminstone inte för oss som 
inte tillhör den. Det samma gäller det kvinnliga ögat på omvärlden. Varför ska bara det manliga 
seendet skildras? Varför ska det vara norm? Problemen med detta är uppenbara. All konst är ju 
delad erfarenhet och desto bredare underlag av mänsklighet ju mer erfarenhet. 

- Vad kan göras för att förbättra arbetet med jämställdhet inom konst och kultur?
Kvinnor måste ta plats och skapa egna nätverk. Stötta varandra och lära sig artikulera sina 
idéer. 
Att vara kvinna räcker inte. Filmvärlden är hierarkisk och det är lätt att man väntar 
sig att bli utvald och blir man inte utvald så blir det inget. Det är tragiskt. Istället 
tycker jag att man till exempel ska starta sina egna festivaler. 
Distribution är ju ett jätteproblem där några få maktinstanser bestämmer vilka 
fi lmer som ska nå publiken. Det har ju en tendens att bli dom med störst 
marknadsföringsbudget. Romantisk komedi tycks gå hem, liksom deckare. 
Istället för att gnälla över detta borde man organisera sig och fi xa egna visningar, så att 
man inte likriktar sitt arbete för att passa in i den ramen.

MARIT KAPLA är 
konstnärlig ledare för Göteborgs International 
Film Festival. Vi ringde upp henne för att få 
reda på vad hon ser för tendenser kring frågan 
jämställdhet och fi lm.
 
- Att det fi nns en mångfald bland de som gör fi lm är 
viktigt! En bredd av berättelser såväl som sätt att 
berätta på är angeläget i sig och ger möjligheter till 
att också nå en mångfacetterad publik till fi lmerna. 
 
Marit vittnar om att jämställdheten har kommit 
längre där det inte fi nns så mycket ekonomiskt 
makt, i dokumentärfi lmer och kortfi lmer ser det 
bättre ut än i spelfi lm där det fortfarande är väldigt 
ojämställt mellan kön.
 

Marit slår fast att det fi nns hopp och tror att det behövs konkreta 
lösningar för att komma tillrätta med problemet, en sådan 
lösning är starkare insatser i skolorna.

- Ojämställdheten i fi lmbranschen hänger ihop med könsrollerna
i resten av samhället. Det är viktigt att uppmuntra tjejer till att 
tro och satsa på sitt eget skapande. Grundkurser i teknik i 
unga åldrar är en väg att gå. Och det är viktigt att 
uppmuntra tjejer till att jobba mer i grupp och 
stötta varandra som kollektiv, det ger 
utdelning i längden. 
Jag är optimist, det kommer en förändring, 
men det krävs medvetna insatser på många 
olika plan.

Zinet har producerats av Ladyfest Göteborg 2009. 
Malin Nordström och Stina Nilsson har intervjuat och 
skrivit. Stina Nilsson har klippt ihop det till ett häfte. Raisa 
Pennanen har illustrerat.
Titeln är ett citat som vi lånat från fi lmen ’Boys don’t cry’.
Ladyfest Göteborg är en av samarbetsparterna till 2009 års 
Novemberfestival, vi har bokat band och DJ:s, bara för er.

LADYFEST GÖTEBORG PRESENTERAR      

SHUT UP

THAT’S
YOUR

BUSINESS
EN SAMLING TEXTER OCH RÖSTER 
KRING FILM OCH JÄMSTÄLLDHET. 
KLOKA ORD, SAFTIG STATISTIK, NÅGRA AV FILMENS 
MÅNGA SIDOR, FUNDERINGAR, SVAR PÅ TAL OCH VÅR 
VARMA REVOLUTIONSLUSTA. TILL ER!

LADYFEST är ett världsomspännande koncept med 
målet att ge kvinnor och män inom kulturlivet samma erkännande, 
samma utrymme och samma möjligheter. 

Den första Ladyfesten kördes år 2000 i Olympia, WA, USA, sedan dess har kon-
ceptet vuxit till ett globalt community med ett åttiotal olika grupper i över 30 
länder. Alla grupper jobbar olika och väljer själva vilken typ av arrangemang som 
görs, med Ladyfestkonceptet som ram. 

Anledningen till att Ladyfest behövs är enkel; kvinnor som håller på med musik, 
fi lm, konst och kultur får inte lika stort utrymme som män.  Vi tycker att det är 
fel, vi vill se en förändring!

Ladyfest Göteborg arrangerar stora endagarsfestivaler och mindre konserter, 
galanta klubbar, bazaarer och fester. 
Vi satsar även på nätverkande, 
handledning, mindre arrangemang 
och samarbeten med andra 
arrangörer.

Problemet, som vi ser det, är att 
många arrangörer inte har ett 
jämställt perspektiv i sitt arbete. 
Det vill vi vara med och förändra.

Det här är vårt zine till er 
Novemberfestivalare. Vi vill med 
detta uppmärksamma fi lmen och 
jämställdheten lite extra. För att 
det behövs och för att vi tror på 
förändring. 
Så varsågoda, håll tillgodo!      

WIFTWomen in Film and Television bildades i Los Angeles i början av 1970-talet som en 
protest mot den manliga dominansen i      fi lmbranschen. 

Wift Sverige bildades 2003 och har avdelningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Organisationen arbetar för att 
stärka kvinnor inom fi lm och tv genom att skapa nätverk och mötesmöjligheter samt förse medlemmarna med 
stöd och information. Wift ger också ut skrifter och skriver debattartiklar.

Elisabet Gustafsson är en av två ordförande i Wift Sveriges styrelse, regissör och manusförfattare samt driver 
det egna bolaget EG fi lm. Elisabet Gustafsson upplever att jämställdheten inom fi lmvärlden inte har förändrats så 
mycket de senaste åren utan det fi nns mycket kvar att göra.

- Det fi nns en massa dolda strukturer, allt har inte att göra med att man gör något medvetet. Det fi nns exem-
pelvis dolda manliga nätverk, och män väljer män av gammal vana. Det gäller att få makthavarna medvetna om 
detta, att se vad man gör när man väljer bort kvinnor, för det är det man gör.

Strukturerna märks också ur ett ekonomiskt perspektiv. Ju mer pengar det fi nns, desto mindre jämställt är det. 

Elisabeth Gustavsson vittnar om att det i regel är mer 
jämställt när det gäller kortfi lm och dokumentärer än 
kring långfi lm och reklamfi lm.

En annan viktig diskussion är begreppet kvalitet, som ofta 
dyker upp i diskussioner kring jämställdhet och kvotering. 
En av Wifts forskningsrapporter handlar om just detta.
- Man hänvisar till begreppet kvalitet som att det är något 
neutralt som aldrig förändras, men det är det inte. Vem 
defi nierar ordet kvalitet? Man kan dölja sig bakom sådana 
ord för att slippa ta i frågan.

Anledningen att jämställdhet inom fi lmvärlden är så vik-
tigt är att det är en demokratifråga, säger Elisabet Gus-
tafsson. Hälften av världens befolkning är kvinnor och det 
fi nns en överrepresentation av historier berättade av vita 
män. Det fi nns också de som menar att kvinnor har andra 
historier och erfarenheter än vad män har.

För att göra fi lmvärlden mer jämställd måste det för det 
första fi nnas en medvetenhet om den rådande situatio-
nen. Om man inte ser det, kan man inte göra något åt 
det. Wift arbetar för jämställdhet inom fi lm och tv på ett 
antal olika sätt:
- Det är viktigt att inte se sig själv som ett offer eller be-
klaga sig för mycket över sin situation, utan istället göra 
något åt det. Därför nätverkar vi för att stötta varandra 
och pusha varandra. Kvinnor kan ge varandra jobb och 
lära sig av varandra som ett nätverk. Det har ju män 
gjort i alla tider.

NÅGRA ORD 
FRÅN NOVEMBERFESTIVALEN
Av årets slutligen deltagande Novemberfestivalen-
kortfi lmer har 64% manliga regissörer, 33% kvinnliga 
och 3% en blandad regigrupp. 

Kan vi öka andelen fi lmer gjorda av tjejer och 
blandade regigrupper? Kanske cirkulerar massvis 
av sådana fi lmer där ute utan att nå festivalsfären? 
Vi önskar att fl er av dem nådde alla de 19 regionala 
uttagningarna - och oss! 

Några råd till ALLA unga fi lmare: 
Var inte rädda för att ”göra fel”! Gör fi lm, gör mer 
fi lm och ännu mer fi lm. 
Släpp prestigen HELT ibland och strama upp kraven 
ibland. 
Prova något nytt. Utforska tekniken - både den 
fysiska och den berättarmässiga. Var nyfi kna! 
Sök förebilder och hitta en egen stil. 
Hitta bra medarbetare. Se till att cleara allt bild- och 
ljudmaterial i fi lmerna ni gör, så att de kan visas på 
festivaler och i tv - man vet ju aldrig! 
Anmäl alla era fi lmer till era regionala uttagningsfes-
tivaler! Och prata med era regionala kontaktpersoner 
om hur de kan stötta just er i att komma vidare med 
fi lmandet! 

NÅGRA SIFFROR
20 % av långfi lmerna som har premiär hösten 2009 
är regisserade av kvinnor. 

30 % av långfi lmerna som har premiär hösten 2009 
har kvinnor som producenter.

23 % av långfi lmerna som har premiär hösten 2009 
har manus som skrivits av kvinnor.


