
Under hösten 2015 arrangerades en seminarie- och konsertserie för att upp-

märksamma frågor som ovanstående tillsammans med musiker, makthavare 

och forskare. Kulturjournalisten Karin Arbsjö modererade samtalen. Arrangörerna 

är Mix Musik i Malmö, Dunkers Kulturhus i Helsingborg, Mejeriet i Lund och 

Skåne och Sparbanksstiftelsen Skåne. 

VAR TAR ALLA SÖTA FLICKOR VÄGEN?

Det första seminariet hölls den 8 oktober på Malmö Live. Ett trettiotal personer 

deltog i samtalet som handlade mycket om det uttryck som tjejer ofta uppmanas 

att göra: ”att ta plats”.

Medverkande

Cecilia Björck
doktor i musikpedagogik och lektor Göteborgs Universitet. Hon har skrivit om 

begreppet ” att ta plats” och vad det innebär för tjejer på musikens område. 

Ulrika Gunnarson
folkmusiker och sångpedagog, samt producent på Musik i Syd. Hon sätter den 

småländska folkmusiken i fokus och har även arbetat på Statens Musikverk.

Cecilia Nordlund

Karin Arbsjö
kulturjournalist, är moderator.
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Cecilia Björck
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Cecilia Nordlund

lärare på studieförbunden. Det är mest killar bland eleverna som spelar slag-

verk, trots att en av lärarna är en kvinna.

Cecilia Björck

– Det bästa sättet att få fram tjejer är att jobba ihop med killar och då höra om 

deras attityder från sin vardag. Sedan kan vi vuxna ta upp olika attityder och 

pratar om det.  Det är inte alls konstigt på Arena 205 att tjejer tar plats och spe-

lar. Tjejerna förstår att vi som vuxna uppmärksammar sådana här saker.

Ulrika Gunnarsson
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Ulrika Gunnarsson
-

-

– Det är svårt när vi kvinnor bara får några få år på oss. Det ligger så mycket 

ansvar på just kvinnor att stå för den här förändringen. Nu har vi en ny regering 

och vi måste fortsätta satsa! 

En deltagare i publiken svarar att hon arbetar med att göra en tidning om kvinnor 

i musikhistorien, bland annat om kvinnor i rock’n’roll. Nättidningen Equalizer tas 

likväl som tjejer och att det inte handlar om att skriva om historien – endast att 

ta fram det som inte sagts. 

Ulrika Gunnarsson



VÄGEN TILL SCENEN

Det andra seminariet hölls den 18 november på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. 

Ett tiotal personer deltog i samtalet.

Medverkande

Emma Karinsdotter

Tina Quartey
folkmusiker och en av landets främsta slagverkare. Hon har bland annat spelat 

Karin Arbsjö
kulturjournalist, är moderator.

Samtal på Dunkers Kulturhus



Tina Quartey började spela slagverk på 80-talet

 om sin väg till hiphopscenen

Emma Karinsdotter berättar om sin passion att jobba med musik bakom scenen:
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. En deltagare undrar över vikten av förebilder för de i panelen. 

Emma Karinsdotter utnyttjar kommersialiteten och musikmarknadens eget 

språk för att arbeta för jämställdhet:

Erika Lagerström



  VEM HAR MAKTEN?

Det tredje seminariet hölls på Mejeriet i Lund den 2 december 2015. 

Ett 20-tal personer deltog i samtalet.

Medverkande

Rebecka Randler

konstnärlig ledare på Lars Erik Eriksson gymnasium

Martin Martinsson

Anna Hedar
jämställdhetskoordinator på Statens Musikverk 

Karin Arbsjö
kulturjournalist, är moderator. 

Samtal på Mejeriet i Lund
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Då publiken kommer in i diskussionen lyfts framför allt frågan om status i musiken 

vad gäller exempelvis instrument. 

  – Kvinnor väljer vissa instrument och det är svårt att hitta killar som vill spela i 

barnverksamheter. Det speglar samhället i stort, säger en deltagare.

att spela till exempel bas och trummor. 

att begreppet existerar eftersom några andra redan ”har plats” – killarna. En 

annan deltagare uttrycker att det är tråkigt att det aldrig talas om att ge plats, 

endast om att ta plats.

 

– Tjejer som tar för mycket plats anses inte heller vara särskilt bekväma.  Har ni 

Anna Hedars

 

  Karolina Jeppson


