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Summary		
Arts	 &	 Audiences	 is	 a	 Nordic	 conference	 series	 started	 in	 2011	 by	 the	

Norwegian	 audience	 development.	 This	 year's	 conference	 took	 place	 at	 the	

Clarion	Hotel	Post	in	Gothenburg	on	7-8	November.		

Since	this	kind	of	conference	gather	people	of	same	interests	from	many	

different	 places,	 we	 had	 been	 given	 the	 following	 task	 by	 our	

clients/supervisors:	 How	 do	 we	 build	 stable	 international	 networks,	 and	 how	

can	we	take	advantage	of	all	knowledge	(and	all	 the	good	proposals)	and	ideas	

generated	by	the	conference?		

Out	from	this	point,	we	started	to	generate	ideas.	Our	initial	focus	was	to	

create	 a	 forum	 in	 order	 to	 sustain	 communication.	 However,	 there	 was	 no	

budgets	nor	time,	hence,	we	focused	on	observing	the	conference	format	as	if	it	is	

the	 best	 way	 for	 change	 in	 audience	 development.	 As	 well	 as,	 concerning	 of	

participants'	needs	to	create	interesting	networks.	We	conducted	our	researches	

by	 interviewing	speakers,	participants	before,	during,	and	after	 the	conference,	

evaluating	our	experiences	during	the	conference.		

Based	on	our	research	material,	we	produced	a	document	with	different	

strategies	 and	 information	 that	 RePublic	 could	 use	 in	 its	 future	 work	 with	 a	

regional	Audience	Development	Forum.	
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Bakgrund	

Konferensen	 Arts	 &	 Audiences	 är	 en	 årlig	 nordisk	 konferens	 som	

behandlar	ämnet	publikutveckling,	ett	arbetsområde	som	syftar	till	att	utveckla	

och	bredda	den	publik	som	en	kulturaktör	har.	 I	detta	arbete	 ingår	det	att	dels	

analysera	vilken	publik	man	har	idag	för	att	sen	se	hur	man	ska	kunna	nå	ut	till	

en	större	potentiell	publik.	Konferensen	arrangerades	av	Kultur	i	Väst,	RePublik	

samt	 Producentbyrån	 genom	 ett	 samarbete	 mellan	 publikutvecklingsaktörer	

från	Norge,	Sverige	och	Danmark.	Till	denna	konferens	bjuds	olika	aktörer	inom	

kulturlivet	in,	främst	i	från	de	nordiska	länderna.	

	

Uppdragsgivarna	

	 Kultur	i	Väst	är	en	kulturförvaltning	i	Västra	Götalandsregionen.	RePublik	

ligger	 inom	 Kultur	 i	 Väst	 och	 är	 ett	 svenskt	 centrum	 för	 publikutveckling.	

Producentbyrån	är	ett	team	producenter	inom	scenkonst	med	bas	i	Göteborg.	

	

Projektuppdraget	

	 Johanna	Hagerius	 (Kultur	 i	 Väst)	 och	 Dag	 Rosenqvist	 (Producentbyrån)	

kontaktade	Kulturverkstan	för	att	få	hjälp	av	oss	med	sitt	projektuppdrag.	Från	

tidigare	konferenser	har	det	upplevts	att	det	finns	brister	i	efterarbetet,	alltså	att	

de	diskussioner	och	idéutbyten	som	uppkommer	under	konferensen	stannar	på	

konferensen	och	inte	följs	upp	eller	utvecklas	efter.	Det	finns	därför	ett	behov	av	

en	 mer	 hållbar	 kommunikation	 mellan	 deltagare	 och	 arrangörer.	 Med	 hållbar	

kommunikation	menas	en	kommunikation	mellan	parter	som	har	ett	intresse	av	

att	upprätthålla	och	utveckla	kommunikationen	och	idéutbytena.	

		 Under	arbetets	gång	klargjordes	det	att	detta	troligtvis	var	den	sista	Arts	

&	 Audiences-konferensen	 i	 sin	 nuvarande	 form.	 Däremot	 önskade	 våra	

uppdragsgivare	 kunskap	 kring	 uppföljning	 och	 kommunikation	 för	 att	 kunna	

förbättra	 sig	 inför	 liknande	 arrangemang.	 Det	 nya	 forumet	 för	

publikutvecklingsfrågor	hos	Kultur	i	Väst,	RePublik,	hade	även	stort	 intresse	av	

dessa	frågor	då	de	vill	kunna	driva	ett	nätverk	för	dessa	frågor.	RePublik	är	just	

nu	i	uppstartsperioden	och	därför	angelägna	att	se	vad	det	finns	för	tankar	hos	



5	
	

kulturorganisationer	 kring	 nätverk,	 uppföljning	 och	 förändringsarbetet	 med	

publikutveckling.		

	

Syfte	

Under	 arbetets	 gång	 har	 vårt	 syfte	 kommit	 att	 förändras.	 Vi	 grundade	

först	 vårt	 syfte	 i	 att	 det	 fanns	 ett	 behov	 av	 att	 få	 ett	 starkare	 samarbete	 och	

bättre	 uppföljning	 efter	 konferensens	 slut.	 Vi	 ville	 hitta	 metoder	 för	 hållbar	

kommunikation	 och	 skapa	 forum	 för	 detta.	 En	 bit	 in	 i	 processen	 insåg	 vi	 att	

varken	 budget	 eller	 tid	 för	 detta	 fanns.	 Vi	 märkte	 också	 att	 det	 snarare	 var	

konferens	 som	 koncept	 och	 format	 som	 var	 intressant	 att	 utvärdera.	 Till	 en	

början	 var	 det	 svårt	 att	 se	 var	 vår	 handbok	 skulle	 göra	 nytta	 då	 Arts	 and	

Audiences-konferensen	 kanske	 inte	 skulle	 fortsätta	 i	 framtiden	 med	 samma	

arrangörer.	Utifrån	dessa	aspekter	blev	våra	syften	med	projektet:	

	

o Att	titta	på	om	konferensformatet	är	det	bästa	sättet	för	förändring	inom	

publikutveckling.	

o Att	undersöka	deltagarnas	behov	för	att	kunna	skapa	intressanta	nätverk.	

	

Mål	

Utifrån	vårt	syfte	skapades	ett	huvudmål	och	två	delmål	för	projektet.		

	

Huvudmål:	

○ Att	 ta	 fram	 ett	 dokument	 med	 olika	 strategier	 och	 information	 som	

RePublik	 kan	 använda	 i	 sitt	 fortsatta	 arbete	 med	 ett	 regionalt	 publik-

utvecklingsforum.		

	

Delmål:	

o Att	 arrangörerna	 ska	 få	 förhöjd	 kunskap	 om	 hur	 de	 kan	 förbättra	 sitt	

arbete	med	fortsatt	kommunikation	och	uppföljning	av	konferensen.	

o Att	 vi	 på	 lång	 sikt	 kommer	 kunna	 hjälpa	 RePublik	 i	 sin	 utformning	 av	

deras	forum.	
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Metod	
Vår	 huvudsakliga	 metod	 under	 detta	 projekt	 har	 varit	 intervjuer.	 Vi	

delade	 upp	 vårt	 insamlingsarbete	 under	 rubrikerna	 innan	 konferensen,	 under	

konferensen	samt	efter	konferensen.	Våra	intervjufrågor	återfinns	som	bilaga	(1-

5).	

	

Före	konferensen	

	 Vi	 genomförde	 intervjuer	 med	 organisationer	 som	 arrangerat	 liknande	

tillställningar.	 För	 att	 ta	 reda	 på	 möjliga	 tillvägagångssätt	 för	 efterarbeten.	 Vi	

intervjuade	även	deltagare	som	skulle	vara	med	under	konferensen	om	vad	de	

hade	för	förväntningar	samt	hur	kommunikationen	hade	varit	mellan	deltagare	

och	konferensarrangörer	innan	konferensen	ägde	rum.	Dessa	deltagare	valdes	ut	

genom	att	vi	såg	över	deltagarlistan	och	valde	ut	deltagare	från	olika	bakgrunder	

och	områden	så	vi	kunde	få	en	så	bred	bild	som	möjligt.	Detta	gjordes	för	att	ta	

reda	på	vilken	bild	som	fanns	av	Arts	&	Audiences	 innan	konferensen	ägt	rum.	

De	svar	vi	fick	under	dessa	intervjuer	använde	vi	oss	av	för	att	ta	fram	de	frågor	

vi	skulle	ställa	till	deltagarna	under	konferensen.		

	

Under	konferensen	

	 Under	konferensen	genomförde	vi	korta	 intervjuer	med	deltagare	där	vi	

ställde	de	frågor	vi	tagit	fram	utifrån	vårt	förarbete.		

	 Vi	valde	att	kategorisera	 frågorna	utifrån	vilken	 tidpunkt	vi	 skulle	ställa	

dem.	Detta	gjorde	att	vi	kunde	få	tydliga	svar	beroende	på	var	i	processen	under	

konferensen	 deltagarna	 var.	 De	 kategorier	 vi	 använde	 oss	 av	 var:	 måndag	

förmiddag,	måndag	eftermiddag,	tisdag	förmiddag	och	tisdag	eftermiddag.		

	 Vi	 genomförde	 också	 intervjuer	 med	 några	 av	 föreläsarna	 som	

medverkade	vid	konferensen.	Dessa	intervjuer	var	längre	och	sökte	svar	på	hur	

de	själva	arbetar	med	de	frågor	som	konferensen	behandlade.	Det	gav	oss	en	bild	

av	konferensen	att	få	möta	föreläsarna	innan	starten	av	konferensen	samt	att	ha	

deras	reflektioner	i	åtanke	under	intervjuerna	med	de	andra	deltagarna.		



7	
	

	 Under	 konferensen	 utförde	 vi	 även	 diverse	 arbetsuppgifter	 där	 vi	

assisterade	 vid	 scenen	 och	 entrén,	 samt	 arrangerade	 en	 mingelmiddag	 för	

arrangörer	 och	 föreläsare.	 Under	 tiden	 för	 dessa	 uppgifter	 kunde	 vi	 även	

observera	och	skapa	oss	en	bild	av	hur	deltagarna	uppförde	sig	i	sammanhanget	

och	hur	de	samtalade.	

	

Efter	konferensen	

	 Efter	 konferensen	 ägt	 rum	 skickade	 vi	 ut	 ett	 uppföljningsmail	 till	 de	

informanter	som	varit	intresserade	av	att	återkoppla	efteråt.	I	detta	mail	ställde	

vi	 en	 fråga	 som	berörde	hur	de	hade	använt	 sig	 av	den	kunskap	de	 fick	under	

konferensen	och	hur	de	fört	den	vidare	till	sina	kollegor	i	sin	organisation.	

	 Efter	detta	sammanställde	vi	våra	resultat	och	skapade	utifrån	dessa,	tre	

fokusområden	som	vi	ville	beröra.	Detta	skrevs	ihop	till	en	handbok,	“Konsten	att	

konferera	 –	 handbok	 i	 samtalsfrämjande	 konferensarrangemang”	 (återfinns	 i	

bilaga	8),	där	vi	presenterade	fokusområdena	samt	tillhörande	lösningar	för	hur	

man	 skulle	 kunnat	 gjort	 annorlunda	 vid	 kommande	 konferens.	 Handboken	

lämnades	över	till	RePublik.	
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Resultat		
Handbok	till	arrangörerna		

	 Vårt	projekt	resulterade	 i	en	handbok	baserat	på	efterforskningsarbetet,	

de	 intervjuer	 vi	 gjorde	 med	 deltagarna	 under	 konferensen	 samt	 vårt	 arbete	

under	 konferensen.	 I	 handboken	 beskrev	 vi	 tre	 fokusområden	 som	 vi	 tyckte	

arrangörerna	borde	arbeta	med	och	reflektera	kring	till	 framtida	arrangemang.	

De	 tre	 fokusområden	 vi	 beskrev	 i	 handboken	 var:	 kommunikation,	 den	

homogena	gruppen	och	konferensens	format.		

	

Reflektion	kring	frågeställningar	

Innan	vi	presenterar	vad	vi	fick	för	resultat	av	vårt	researcharbete	vill	vi	

nämna	 en	 reflektion	 kring	 vårt	 metodarbete.	 Under	 sammanställningsarbetet	

har	det	blivit	tydligt	för	oss	att	våra	intervjufrågor	har	varit	färgade	av	våra	egna	

och	 våra	 handledares	 uppfattningar	 om	 att	 konferensformatet	 inte	 är	 det	

optimala	för	att	skapa	samtal	och	kommunikation.	Dessa	ledande	frågor	har	lett	

till	att	vi	inte	fått	den	typ	av	svar	som	varit	önskvärd.	Nu	svarar	resultatet	tydligt	

på	vår	egen	problemformulering,	något	som	kanske	inte	skulle	hänt	om	vi	ställt	

mer	neutrala	frågor.	

	

Intervjuer	och	efterforskningsresultat	

Baserat	 på	 våra	 intervjuer	 och	 efterforskandet	 kom	 vi	 fram	 till	 att	 det	

finns	något	paradoxalt	med	konferens.	Alla	verkar	söka	efter	den	där	platsen	att	

möta	andra	på,	en	vardagsflykt	från	de	gamla	vanorna	där	man	får	inspireras	av	

andra	 och	 nätverka.	 Konferens	 är	 därför	mycket	 eftertraktad	 som	mötesplats.	

Men	när	det	kommer	till	vad	det	är	man	ska	ta	med	sig	från	konferensen	och	hur	

man	 ska	 kunna	 implementera	 det	 i	 sitt	 egna	 företag	 blir	 det	 svårare.	Man	 vill	

alltså	 gärna	 åka	 och	 träffa	 människor,	 nätverka	 och	 få	 inspiration,	 men	 själva	

innehållet	 stannar	 vid	 att	 “bara”	 vara	 en	 inspirationskälla.	 Vad	 vi	 förstått	 vill	

många	 få	en	aha-upplevelse.	Man	vill	beröras	av	miljön	och	av	olika	personliga	

möten.		
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Vårt	 projekt	 grundade	 sig	 i	 att	 arrangörerna	 ville	 veta	 hur	 man	 kunde	

främja	uppföljningsarbetet	 för	deltagarna	efter	konferensen.	Under	vår	process	

har	vi	 insett	att	uppföljning	ofta	känns	krystat.	Det	pratas	mycket	om	vikten	av	

uppföljning.	Vi	har	fått	höra	om	olika	metoder	och	system	i	form	av	enkäter	och	

statistiska	undersökningar	men	det	verkar	vara	svårt	att	få	ut	en	konkret	insikt	

av	resultatet	ur	dessa	system.	När	vi	 frågade	om	uppföljning	hos	deltagarna	på	

konferensen	hade	man	främst	riktat	in	sig	på	att	återberätta	sin	upplevelse	på	ett	

möte.	Det	verkade	vara	svårare	att	sprida	kunskapen	vidare	till	sin	organisation	

för	de	som	var	ensamma	representanter.	Om	det	däremot	kom	fler	från	samma	

organisation	upplevdes	det	 lättare.	Något	annat	som	stärker	upplevelsen	vi	 fått	

av	 uppföljning	 är	 det	 faktum	 att	 utav	 de	 cirka	 30	 mejl	 vi	 skickat,	 med	 en	

uppföljande	 fråga	 till	 av	 våra	 informanter,	 fick	 vi	 bara	 fyra	 svar	 (se	 bilaga	 6).	

Genom	 detta	 fick	 vi	 själva	 känna	 på	 problematiken	med	 uppföljning	 som	 våra	

uppdragsgivare	uttryckt.	På	grund	av	 tidspress	hade	vi	 inte	möjlighet	att	 jobba	

mer	för	att	få	in	fler	svar.	Vi	förstod	dock	att	man,	för	att	få	en	god	uppföljning,	

behöver	en	personlig	kontakt,	via	telefon	eller	möte.		

Vad	gäller	diversiteten	på	konferensen	så	märkte	vi	att	deltagarna	var	en	

relativt	homogen	grupp	när	det	kommer	till	ålder,	geografi	och	klass.	Detta	kan	

ha	lett	till	att	diskussionerna	under	konferensen	färgades	av	homogeniteten.		

	

Arbetsprocess		

	 Vårt	 syfte	 har	 under	 arbetets	 gång	 förändrats.	 Från	 början	 skulle	 vi	

undersöka	hur	man	främjar	hållbar	kommunikation	och	uppföljning.	Ett	resultat	

i	sig	är	väl	att	vi	märkte	att	konferens	inte	verkar	vara	något	som	främjar	hållbar	

kommunikation	 och	 uppföljning.	 Då	 förändrades	 syftet	mot	 att	 undersöka	 hur	

konferens	 som	 koncept	 funkar.	 Däremot	 lärde	 vi	 oss	 mycket	 om	 hållbar	

kommunikation	 i	 förhållande	 till	 våra	 uppdragsgivare.	 Vi	 hade	 en	 lång	

uppstartsprocess	för	arbetet,	då	vi	hade	svårt	att	tydliggöra	hur	projektet	skulle	

ta	form.	Vi	insåg	längre	in	i	arbetet	att	vi	borde	haft	fler	möten	med	arrangören	

Kultur	 i	Väst	 i	uppstartsprocessen.	Vi	hade	 främst	 fokuserat	på	möten	med	vår	

handledare	 från	 Producentbyrån.	 Eftersom	 våra	 resultat	 främst	 skulle	 komma	

att	bli	viktiga	för	RePublik	från	Kultur	i	Väst	borde	vi	ha	lagt	mer	tid	på	att	knyta	
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kontakt	 med	 dem.	 Vi	 diskuterade	 detta	 med	 Kultur	 i	 Väst	 på	 ett	

utvärderingsmöte	efter	konferensen	där	vi	kom	fram	till	att	vi	båda	hade	haft	lite	

för	 stor	 respekt	 för	 varandra.	 Att	 man	 “inte	 ville	 störa”	 var	 det	 som	 främst	

hämmade	vår	hållbara	kommunikation.		
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Slutsatser	
Konferens	innebär	en	möjlighet	att	sammanföra	ett	stort	antal	människor	

som	 får	 ta	 del	 av	 samma	 information	 på	 samma	 sätt.	 Deltagarna	 tog	 in	

informationen	 men	 hade	 svårt	 att	 möta	 varandra	 då	 konferensen	 inte	 var	

upplagd	 för	 att	 främja	nätverkande.	 Föreläsningsformen	 skapade	en	auktoritär	

distans	mellan	talare	och	publik,	och	många	av	deltagarna	startade	endast	samtal	

med	de	 som	kom	 från	deras	 egna	 organisationer.	 Kaffepauserna	 var	 korta	 och	

detta	resulterade	att	det	blev	stressigt	och	man	missade	att	nätverka.		

Något	annat	som	var	tydligt	var	att	konferensen	hade	planerats	efter	ett	

tajt	 tidsschema	 och	 därför	 inte	 lämnade	 några	 luckor	 för	 egna	 funderingar.	 Vi	

tänker	 oss	 att	 det	 någonstans	 skulle	 finnas	 en	 lucka	 där	 man	 kunnat	 sitta	 i	

mindre	grupper	för	att	samtala	vidare	och	få	kommunikationen	att	rulla	vidare.	

Det	 hade	 också	 varit	 intressant	 att	 veta	 om	 detta	 i	 så	 fall	 bidragit	 till	 att	man	

hade	vågat	samtala	mer	med	varandra	både	under	och	efter	konferensen.		

Trots	 att	 konferensen	 handlade	 om	hur	man	 kunde	 utveckla	 sitt	 arbete	

med	publik	och	hitta	nya	 sätt	 att	 se	på	publiken,	 upplevde	vi	 att	man	 fastnat	 i	

vissa	 gamla	 mönster	 i	 hur	 man	 valde	 att	 förhålla	 sig	 med	 publiken	 under	

konferensen.	 Lokalen	 var	mörk	 och	 det	 var	 en	 tydlig	 gräns	mellan	 publik	 och	

föreläsare	 som	 skapade	 en	 ganska	 dov	 stämning.	 Detta	 kändes	 långt	 från	 vad	

deltagarna	 ville	 göra	 i	 praktiken	 i	 sina	 egna	 organisationer	 och	 långt	 ifrån	

konferensens	syfte.		

Vi	 reflekterade	 över	 hur	man	 kan	 förändra	 en	 organisationsstruktur.	 Vi	

kom	fram	till	att	i	de	mer	etablerade,	äldre	organisationer	kan	det	vara	svårt	att	

göra	den	 förändringen	 som	 skulle	 krävas.	Många	deltagare	 som	kom	 från	 t	 ex.	

Göteborgsoperan	upplevde	att	det	 var	 svårt	 att	 applicera	det	 som	sades	under	

konferensen	på	sin	organisation.	Chris	Torch,	 som	var	en	av	 föreläsarna	under	

Arts	&	Audiences,	pratade	bland	annat	 i	sitt	seminarium1	om	skillnaden	mellan	

“human	structures”	och	“infrastuctures”	i	en	organisation.	Han	pekade	på	att	om	

vi	 följde	 ett	 mer	 humant	 sätt	 att	 jobba	 med	 våra	 strukturer	 kan	 man	 få	 en	

																																																								
1	https://youtu.be/m-Ko0gcQq-4?t=5m16s	(2016-12-16)	
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närmare	relation	med	sin	publik.	Ett	sådant	exempel	han	pratade	om	var	att	ta	

tillbaka	 cirkeln	 i	 våra	 strukturer.	 Just	 cirkeln	 inspirerade	oss.	Genom	att	 ändra	

formatet	konferens	till	något	mer	förenande,	som	att	flytta	fokus	från	föreläsaren	

och	 göra	 det	mer	 till	 ett	 samtal	 genom	 att	 sitta	 i	 cirkel,	 tror	 vi	 att	man	 skulle	

kunna	få	deltagarna	att	mötas	i	sina	historier.	Detta	skulle	vara	ett	gott	exempel	

på	“learning	by	doing”	–	att	deltagarna	själva	 får	uppleva	det	 förändrade	sättet	

att	jobba	på.		

En	konferens	är	ett	avbrott	i	vardagen	och	det	är	nog	främst	det	den	ska	

vara.	Ett	andrum,	en	paus	från	rutinerna	där	man	får	tid	att	tänka	om	och	tänka	

nytt.	Låt	det	då	finnas	tid	för	eftertanke	med	pauser	där	man	både	hinner	dricka	

kaffe	och	reflektera	över	den	senaste	sessionen.	En	genomgående	röd	tråd	är	att	

arrangörer	 ofta	 tänker	 på	 “varför”	 men	 glömmer	 bort	 “hur”.	 Och	 vad	 gäller	

deltagare	är	den	röda	tråden	att	en	konferens	blir	mycket	vad	man	gör	den	till.	

Därför	bör	arrangören	tänka	på	om	man	ska	“servera”	aktivitet	och	nätverkande	

eller	om	deltagaren	själv	aktivt	behöver	tänka	på	det.		

	

Sammanfattning	av	slutsatser	

För	att	kunna	skapa	den	kommunikation	som	efterfrågades	av	deltagare	

krävs	att	man	tänker	om	när	det	kommer	till	formatet	för	konferens.	Man	måste	

skapa	 utrymme	 för	 diskussioner	 och	 reflektioner.	 Detta	 kan	 göras	 genom	 att	

lägga	in	workshops	eller	 liknande	i	konferensschemat,	där	deltagare	kan	mötas	

och	diskutera	den	nya	kunskap	det	fått.	

För	att	kunna	 skapa	en	 större	bredd	 i	perspektiv	på	konferensen	måste	

man	nå	ut	 till	 nya	grupper	 som	 inte	varit	 en	del	 av	konferensen	 innan.	För	att	

uppnå	detta	kan	man	bland	annat	sänka	priset,	så	att	fler	har	möjlighet	att	delta	

på	konferensen,	samt	bredda	marknadsföringen	så	man	når	ut	till	dessa	grupper.	

Det	huvudsakliga	problemområdet	är	konferensens	utformning.	Som	det	

ser	 ut	 nu	 är	 konferensen	utformad	 endast	 för	 att	 ge	 information.	 Vi	menar	 att	

konferensens	 huvudsyfte	 måste	 vara	 att	 skapa	 möten	 och	 samtal.	 Detta	 kan	

göras	 genom	 att,	 som	 tidigare	 nämnts,	 dels	 lägga	 in	 tid	 för	 samtal	 praktiskt	 i	

schemat,	men	även	genom	att	frångå	konceptet	konferens	och	snarare	kalla	det	

ett	konvent	eller	liknande.		
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Bilagor	
	
Bilaga	1	–	Mail	till	kulturorganisationer	och	arrangörer	
	
Grundfrågeställningar	innan	konferensen:	(modifiera	efter	behov)	
Information	om	Arts	&	Audiences	hittas	här	och	information	om	vår	utbildning	
på	Kulturverkstan,	här	
	
	
Hej!	
Vi	 är	 en	 grupp	 studenter	 på	 Kulturverkstan	 som	 fått	 i	 uppdrag	 att	 samarbeta	
med	 Arts	 and	 Audiences;	 en	 konferens	 som	 handlar	 om	 publikutveckling	med	
inriktning	på	ledarskap.	Vårt	projektuppdrag	är	att	samla	metoder	för	hur	idéer,	
samtal	 och	 samarbeten	 kan	 startas	 och	 bibehållas	 efter	 en	 konferens/	
föreställning.		
	
Vi	vill	veta	hur	ni	har	arbetat	med	dessa	frågor	och	skulle	uppskatta	mycket	om	
ni	 vill	 hjälpa	 oss	med	 detta.	 Ta	 gärna	 kontakt	med	 oss	 på	 det	 sätt	 som	 känns	
smidigast	för	er	-	telefon,	mejl	eller	personlig	träff.		
	

o Vilka	 metoder	 använder	 er	 organisation	 sig	 av	 för	 uppföljning	 efter	
föreställning/konferens	internt?		

o Vilka	metoder	används	för	uppföljning	hos	era	deltagare?		
o På	vilket	sätt	kan	ni	se	hur	era	deltagare	följer	upp	informationen	de	fått?	
o Hur	mycket	tid	efter	konferensen	läggs	i	tidsplaneringen	för	uppföljning?	
o Vilka	 projekt	 har	 känts	 viktiga	 att	 följa	 upp	 efter	 avslut	 med	

deltagare/publik?	Måste	alla	följas	upp?	Vilka	metoder	användes	och	var	
de	effektiva?		

o Brukar	 ni	 samarbeta	med	 andra	 organisationer?	 I	 så	 fall	 hur	 skapar	 ni	
hållbara	samarbeten?	

o Hur	 ser	 kommunikationen	 ut	 med	 deltagare/publik	 under/efter	 ert	
arbete?	

o Vart	tar	informationen/idéer	vägen	efter	avslut?	T	ex	forum?	
	
Tack	på	förhand!	
Med	vänlig	hälsning,	
Namn,	Kulturverkstan		
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Bilaga	2	–	Mail	till	deltagare	före	konferensen	
	
Hello!	
My	 name	 is	 ...	 and	 I’m	 studying	 international	 project	 management	 at	
Kulturverkstan	 in	Gothenburg.	As	a	part	of	our	education,	my	classmates	and	 I	
are	working	with	the	conference	Arts	&	Audiences	(A&A)	that	you	are	attending.	
A&A	approached	us	with	a	request	to	help	them	to	create	methods	that	A&A	can	
use	 during	 future	 conferences	 in	 order	 to	 create	 sustainable	 communication	
between	the	conference	delegates.	
								 If	you	could	answer	the	questions	that	are	listed	down	below,	that	would	
help	tremendously	with	our	research.	

● What	are	your	expectations	regarding	the	conference?	
● How	 has	 the	 communication	 been	 between	 you	 and	 Arts	 and	

Audiences	before	the	conference?	
-	What	information	did	you	get?	
-	Did	you	miss	anything?	

	
Thank	you	for	your	time!	
	
Hej!	
Mitt	namn	är	...	och	jag	studerar	internationell	projektledning	på	Kulturverkstan	
i	 Göteborg.	 Som	 en	 del	 av	 vår	 utbildning,	 arbetar	 jag	 och	mina	 klasskamrater	
med	konferensen	Arts	&	Audiences	(A	&	A)	som	du	ska	besöka.	A	&	A	kontaktade	
oss	med	en	begäran	om	att	hjälpa	dem	att	skapa	metoder	som	A	&	A	kan	använda	
under	 kommande	 konferenser	 för	 att	 skapa	 en	 hållbar	 kommunikation	mellan	
konferensdeltagarna.	
								Om	du	kunde	besvara	de	frågor	som	anges	nedan,	skulle	det	hjälpa	enormt	
med	vår	efterforskning.	
Vilka	är	dina	förväntningar	på	konferensen?	
Hur	 har	 kommunikationen	 varit	 mellan	 dig	 och	 Arts	 &	 Audiences	 innan	
konferensen?	
-	Vilken	information	fick	du?	
-	Saknade	du	något?	
	
Tack	för	din	tid!	
	
Med	vänliga	hälsningar	
	
Namn...	
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Bilaga	3	–	Intervjufrågor	till	föreläsare	
	
Tell	me	about	your	work,	background	etc..	
	
(How	do	you	work	with	audience	development?)	
	
Is	this	your	first	time	at	Arts	&	Audiences?	
	
What’s	 your	 experience	 with	 the	 communication	 between	 you	 and	 Arts	 and	
Audiences	before	 the	 conference?	What	 information	did	you	get?	Did	you	miss	
anything?	
	
What	information	do	you	want	to	spread	to	the	delegates?	
	
According	to	you,	how	are	interesting	networks	created?	
	
What	are	your	feelings	towards	the	concept	of	conferences?	
	
Do	you	“network”	often?	What	do	you	want	to	get	out	of	networking?	
	
According	 to	 you,	 what	 does	 it	 take	 to	 create	 a	 good	 network	 for	 audience	
development?	
	
What	 key	 points	 do	 you	 think	 is	 needed	 for	 any	 leader	 in	 a	 small	 or	 big	
organisation	to	work	extra	with	in	the	future	for	making	a	change?	How?	
		
Is	 there	 something	 you	 think	 that	 needs	 more	 attention?	 What?	 	To	 change	
something?	
	
How	do	you	see	a	better	culture	scene/life	in	the	future?	
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Bilaga	4	–	Intervjufrågor	till	deltagare	under	konferensen	
	
Berätta	syfte:	
Det	finns	ett	behov	av	att	få	ett	starkare	samarbete	och	bättre	uppföljning	efter	
konferensens	slut.	Syftet	blir	därför:	

o Att	titta	på	om	konferensformatet	är	det	bästa	sättet	för	förändring	inom	
publikutveckling.		

o Att	undersöka	deltagarnas	behov	för	att	kunna	skapa	intressanta	nätverk.	
	
There’s	a	need	for	a	stronger	collaboration	and	a	better	follow	up	work	after	the	
conference	has	ended.	Therefore	our	purpose	is:	

o To	 find	 out	 if	 the	 concept	 of	 conference	 is	 the	 best	method	 in	 order	 to	
create	change	in	the	field	of	audience	development.	

o To	find	out	what	the	participants	need	to	create	interesting	networks.	
	
Öppna/inledande	frågor:	

● Har	ni	varit	på	Arts	and	Audiences	innan?		
-	Varför	kommer	du	hit	igen?		

● 	
-	Vad	hände	efter	konferensen	i	er	organisation?		

● Have	you	been	to	Arts	and	Audiences	before?	
● What	brings	you	back	here	again?	
● What	happened	in	your	organization	after	the	conference?	

	
Måndag	morgon:	

● Vad	är	dina	förväntningar?		
● What	are	your	expectations?	

	
● Hur	behåller	du	kontakter?	Sociala	medier?	Annat?	
● How	do	you	keep	contacts?	Social	media?	Others?	

	
● Som	ledare,	Vilka	är	utmaningarna	du	möter	i	utvecklingsarbetet?	
● As	a	leader,	What	is	the	challenge	for	you	to	follow	the	transition?	

	
● Hur	kan	vi	kontakta	dig	efteråt?	Vi	skulle	gärna	höra	vad	som	hände	sen	

för	er.		
● How	 can	we	 contact	 you	 after?	 It	 would	 be	 nice	 to	 hear	what	 happens	

after	this?	
	
Måndag	eftermiddag:	

● Tycker	 du	 att	 konferens	 är	 det	 mest	 optimala	 formatet	 för	 de	 här	
frågorna?	Om	inte	-	har	du	någon	annan	idé/tanke?	

● Do	you	think	conferences	is	the	most	optimal	way	to	treat	these	questions	
and	subjects?		
If	not-	Do	you	have	any	ideas	for	other	concepts?	
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● Vilken	 information/hjälp	 skulle	 du	 vilja	 få	 efter	 konferensen?	 Och	 hur?	
(Berätta	om	RePublik)	

● What	 information/help	 would	 you	 like	 to	 have	 after	 the	 conference?	
How?	 (RePublik)	
	
	

● Hur	kan	vi	kontakta	dig	efteråt?	Vi	skulle	gärna	höra	vad	som	hände	sen	
för	er.		

● How	 can	we	 contact	 you	 after?	 It	 would	 be	 nice	 to	 hear	what	 happens	
after	this?	

	
Tisdag	morgon:	

● Vad	kommer	du	ta	med	dig	tillbaka?	Kan	det	användas	i	er	organisation?	
Hur	delar	du	med	dig?	

● What	 information	 will	 you	 bring	 home?	 Could	 it	 be	 used	 in	 your	
organization?	How	will	you	share	it?	

	
● Tycker	 du	 att	 konferens	 är	 det	 mest	 optimala	 formatet	 för	 de	 här	

frågorna?	Om	inte	-	har	du	någon	annan	idé/tanke?	
● Do	you	think	conferences	is	the	most	optimal	way	to	treat	these	questions	

and	subjects?		
If	not-	Do	you	have	any	ideas	for	other	concepts?	
	

● Hur	kan	vi	kontakta	dig	efteråt?	Vi	skulle	gärna	höra	vad	som	hände	sen	
för	er.		

● How	 can	we	 contact	 you	 after?	 It	 would	 be	 nice	 to	 hear	what	 happens	
after	this?	

	
Tisdag	eftermiddag:	

● Hur	känns	det	nu	efteråt?		
● What’s	your	feelings	now	after	the	conference?	

	
● Har	du	hittat	någon	du	vill	jobba/hålla	kontakt	med?	
● Have	 you	 met	 someone	 you	 want	 to	 work	 with/	 keep	 in	 touch	 with?	

	
	

● Tycker	 du	 att	 konferens	 är	 det	 mest	 optimala	 formatet	 för	 de	 här	
frågorna?	
	 Om	inte	-	har	du	någon	annan	idé/tanke?	

● Do	you	think	conferences	is	the	most	optimal	way	to	treat	these	questions	
and	subjects?		

If	not	-	Do	you	have	any	ideas	for	other	concepts?	
	

● Hur	kan	vi	kontakta	dig	efteråt?	Vi	skulle	gärna	höra	vad	som	hände	sen	
för	er.		

● How	 can	we	 contact	 you	 after?	 It	 would	 be	 nice	 to	 hear	what	 happens	
after	this?	 	
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Bilaga	5	–	Mail	till	deltagare	efter	konferensen	
	
Hej,	och	tack	för	att	du	hjälpte	oss	genom	att	svara	på	våra	frågor	under	Arts	&	
Audiences	i	Göteborg	7-8	november.	Vi	arbetar	med	ett	projekt	där	vi	kartlägger	
hur	 samtal	 och	 idéutbyten	 ska	 kunna	 fortsätta	 även	 efter	 att	 konferensen	 ägt	
rum.	Vi	 har	 en	 sista	 fråga	 du	 jättegärna	 får	 svara	 på	 om	du	har	möjlighet.	Det	
skulle	vara	väldigt	värdefullt	för	vårt	arbete.	
Kommer	du	använda	dig	av	det	du	fick	med	dig	 från	konferensen?	Berätta	gärna	
hur.	
Vi	vill	gärna	ha	ditt	svar	innan	1	december.	
Tack	så	mycket	för	din	hjälp!	
	
Hälsningar,		
Projektgruppen	genom	Anna	Henriksson,		
Kulturverkstan	
	
	
Hello,	 and	 thank	 you	 for	 your	 help	 by	 answering	 our	 questions	 during	 Arts	 &	
Audiences	 in	 Gothenburg	 November	 7th-8th.	 We	 are	 working	 with	 a	 project	
where	we	 are	mapping	 out	 how	 conversations	 and	 exchanges	 of	 ideas	will	 be	
continued	after	the	conference.	We	have	one	last	question	that	we	would	like	you	
to	answer	if	you	can.	It	would	be	very	valuable	for	our	work.	
Are	you	planning	on	using	any	of	the	information	from	the	conference?	If	so,	please	
tell	us	how.	
We	would	be	glad	if	we	could	have	your	response	before	the	1st	of	December.	
Thank	you	so	much	for	your	help!	
	
Best	wishes,	
The	project	group	through	Anna	Henriksson	
Kulturverkstan	
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Bilaga	6	–	Statistik	över	mail	och	intervjuer	
	
Mail	 Antal	
Kulturorganisationer,	konferensarrangörer	 21	
Uppföljningsfrågor	 37	
Deltagare	före	konferensen	 19	
	
Intervjuer	 Antal	
Kulturorganisationer,	konferensarrangörer	 21	
Korta,	under	konferens	 37	
Djupintervjuer	 6	
Föreläsare		 3	
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Bilaga	7	–	Statistik	över	konferensdeltagare	
	
Länder	antal	deltagare	 	
Ungefärliga	siffror	 	
Antal	Deltagare	 354	
Sverige	 208	
Norge	 27	
Danmark	 15	
Finland	 8	
Island	 3	
Belgien	 3	
Storbritannien	 2	
Nederländerna	 2	
Åland	 2	
Bulgarien	 1	
	
	
Kön	 	
Ungefärliga	siffror	 	
	 	
Kvinnor	 238	
Män	 116	
	
	
Yrkesområde	Urval	 	
Ungefärliga	siffror	 	
	 	
Ledare	/	Director	/	Chef	 73	
Kommunikatörer	 19	
Konstnär	/	Artist	/	Frilans	 24	
Student	 18	
Producent	 23	
Projektledare	/	Koordinator	/	Samordnare	 25	
Utvecklare	 11	
	 	
Marknadsföring	inkl	chefer	 17	
Kommunikation	inkl	chefer	 24	
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INLEDNING:  

	

Det	här	är	ett	dokument	som	

riktar	 sig	 till	 Kultur	 i	 Västs	

publikutvecklingsprogram;	RePublik	

och	 arrangörerna	 av	 konferensen	

Arts	&	Audiences.	Det	kan	också	vara	

nyttigt	 för	 alla	 som	 arrangerar	 en	

konferens	som	vill	 främja	och	skapa	

en	 hållbar	 kommunikation	 även	

efter	 att	 konferensen	 tagit	 slut.	

Tanken	 med	 detta	 dokument	 är	 att	

ge	 arrangörerna	 en	 bild	 av	 vilken	

upplevelse	 och	 vilka	 behov	 deras	

deltagare	hade	av	konferensen.	

Arts	 &	 Audiences	 är	 en	 årlig	

nordisk	 konferens	 som	 2016	 hölls	 i	

Göteborg	 7-8	 november	 på	 Clarion	

Hotel	 Post.	 Den	 arrangerades	 av	

Kultur	 i	 Väst	 och	 Producentbyrån	 i	

samband	 med	 lanseringen	 av	

RePublik.	 Samarbetspartners	 var	

även	andra	publikutvecklingsaktörer	

i	Norge,	Sverige	och	Danmark.	

Konferensen	 behandlade	

ämnet	 publikutveckling,	 ett	 arbets-

område	 som	 syftar	 till	 att	 utveckla	

och	 bredda	 den	 publik	 som	 en	

kulturaktör	 har.	 Temat	 för	 årets	

konferens	 var:	 LEADING	 TRANS-

ITION	 -	 att	 leda	 en	 kulturorganisa-

tion	 mot	 förändring.	 Konferensens	

första	 dag	 inriktade	 sig	 mot	 AUDI-

ENCES	 AND	 ARTISTS,	 och	 andra	

dagen	 hade	 rubriken	 LEADING	

CHANGE.	Till	denna	konferens	bjöds	

olika	 ledare	 inom	 kulturlivet	 i	 de	

europeiska	länderna	in.		

Från	tidigare	konferenser	har	

det	 upplevts	 att	 det	 finns	 brister	 i	

efterarbetet,	 alltså	 att	 de	 dis-

kussioner	 och	 idéutbyten	 som	 upp-

kommer	under	konferensen,	stannar	

på	 konferensen	 och	 inte	 följs	 upp	

eller	 utvecklas	 efteråt.	 Det	 finns	

därför	 ett	 behov	 av	 en	 hållbar	

kommunikation	mellan	parterna.		

Med	 hållbar	 kommunikation	

menar	 vi	 en	 kommunikation	mellan	

parter	 som	 har	 ett	 intresse	 av	 att	

upprätthålla	 och	 utveckla	 kom-

munikationen	 och	 idéutbytena.	 På	

grund	 av	 detta	 har	 också	 en	 viss	

tveksamhet	 funnits	 kring	 konfer-

ensen	som	koncept	för	dessa	frågor.		

Vi	 har	 gjort	 intervjuer	 med	

ledare	 och	 konferensarrangörer	 om	

deras	 uppföljningsarbete	 och	 er-

farenheter.	 Vi	 har	 även	 intervjuat	

deltagare	 på	 Arts	 &	 Audiences	 om	

deras	 förväntningar	 och	 hur	 de	 har	

kunnat	applicera	den	nya	kunskapen	

de	fått	under	konferensen.	Utifrån	de	

intervjuer	 vi	 har	 gjort	 har	 vi	 tagit	

fram	 tre	 fokusområden	 som	 vi	

grundar	 det	 här	 dokumentet	 i:	
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KOMMUNIKATION,	 HOMOGENITET	

samt	 KONFRERENSENS	 FORMAT.	

Varje	 område	 har	 formulerats	 i	

problem	och	möjliga	lösningar.	

	 Detta	 arbete	 är	 gjort	 som	 en	

del	av	utbildningen	på	Kultur-	

verkstan	i	Göteborg.	
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KAPITEL 1: Kommunikation 

Att starta samtalet 

	

Problem: 

När	 vi	 analyserade	 våra	

intervjuer	 såg	 vi	 ett	 tydligt	

återkommande	 kommunikations-

problem	 vid	 konferensen.	 Många	

tyckte	det	var	svårt	att	hinna	mötas	

och	 prata	 med	 nya	 personer.	 Vi	 la	

också	 märke	 till	 att	 pauserna	 var	

korta	 vilket	 inte	 skapade	 ett	 direkt	

möte,	 utan	 resulterade	 i	 ett	 stressat	

kallprat	 då	 man	 skulle	 få	 tag	 i	 en	

kaffekopp.	När	man	väl	fick	igång	ett	

samtal	 var	 det	 lätt	 att	 komma	 in	 på	

vad	man	jobbar	med	och	prata	gamla	

mönster	 om	 hur	 man	 själv	 arbetar	

och	 egna	 erfarenheter.	 	Många	 av	

våra	 informanter	 efterfrågade	

tillfällen	 under	 själva	 konferensen	

för	 att	 kunna	 möta	 andra,	 bland	

annat	nämndes	diskussionstillfällen	i	

grupper	eller	i	form	av	workshops.		

Vissa	upplevde	 att	 det	 kunde	

vara	 svårt	 att	 visa	 sig	 sårbar	 under	

en	konferens	när	man	samtidigt	 ska	

hålla	uppe	en	 ledarroll.	 Intresset	 till	

att	 prata	 om	misstag	 väcktes	 under	

ett	panelsamtal	och	många	ville	höra	

mer	 om	 det.	 Misstagen	 blir	 mer	

intressanta	och	lättare	att	ta	med	sig	

tillbaka	 än	 andras	 framgångar.	 För	

att	 prata	 om	 misstag	 behövs	 dock	

mer	tid	och	tillit	då	det	kan	ta	ett	tag	

innan	man	kommer	fram	till	kärnan.	

Flera	 deltagare	 kände	 sig	 motiv-

erade	 att	 förbättra	 sin	 organisation,	

men	 många	 saknade	 ändå	 mer	 tid	

och	ett	personligt	möte.	

	

Lösning: 

Genom	 att	 dela	 upp	 sig	 i	

mindre	 samtalsgrupper	 och	 gem-

ensamt	jobba	på	frågor	och	svar	tror	

vi	 att	 man	 kan	 skapa	 ett	 personligt	

möte,	 lyssna	 på	 andra	 och	 kunna	

kliva	 ur	 ledarrollen.	 Föreläsaren	

Chris	 Torch	 talade	 om	 vikten	 att	

återskapa	 cirkeln	 och	 minska	

skillnaden	 mellan	 publik	 och	

berättare.	 	Att	 prova	 det	 på	 en	

workshop	 skulle	 vara	 intressant	 att	

uppleva.	 Vi	 tror	 också	 att	 detta	

exempel	 skulle	 kunna	 vara	 en	 bra	

lösning	 på	 att	 skapa	 den	 tillit	 som	

behövs	 för	 att	 våga	 prata	 om	 sina	

misstag	 och	 få	 bort	 den	 hierarkiska	

åtskillnaden	 mellan	 talare	 och	

publik.		

Om	man	 låter	 pauserna	 vara	

längre	 får	man	mer	 tid	 att	 nätverka	

och	 reflektera	 mellan	 föreläsning-

arna.	
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Att fortsätta samtalet 

 

Problem: 

Våra	 intervjuresultat	 visade	

att	konferenser	är	en	bra	start	för	att	

hitta	nya	idéer,	men	att	man	inte	får	

nog	 resurser	 för	 att	 kunna	

implementera	 dessa	 idéer	 i	 sin	

organisation.		

Konferens	 innebär	 en	möjlig-

het	 att	 sammanföra	 ett	 stort	 antal	

människor	som	 får	 ta	del	av	samma	

information	 på	 samma	 sätt.	 Nu-

förtiden	går	det	att	komma	åt	en	stor	

del	 av	 informationen	 som	ges	på	en	

konferens	på	egen	hand,	bland	annat	

genom	 internet,	 men	 det	 finns	

fortfarande	 ett	 behov	 av	 att	 kunna	

bekräfta	 denna	 kunskap	 genom	

konferens-formatet	 och	 på	 så	 sätt	

veta	 om	 det	 går	 att	 implementera	 i	

sin	organisation.	

Majoriteten	 av	 våra	 inform-

anter	menar	att	konferens	är	en	bra	

början	 för	 att	 kunna	 ta	 del	 av	 ny	

information.	Det	 framhålls	 också	 att	

det	ideala	skulle	vara	att	man	kunde	

fortsätta	 de	 samtal	 som	 uppstår	

efter	konferensen.	Vanligtvis	stannar	

det	 oftast	 vid	 konferensens	 slut	 och	

fokus	 blir	 istället	 spridandet	 av	

information	och	inte	diskussioner.	

	 Deltagarna	efterfrågade	också	

sammanfattningar	 av	 föredragens	

innehåll	 så	 att	man	 lättare	kunde	 ta	

med	 sig	 informationen	 tillbaka	 till	

sin	organisation.		

Det	 fanns	 också	 ett	 behov	 av	

verktyg	 för	 att	 kunna	 implementera	

dessa	 nya	 idéer	 i	 sin	 organisation,	

men	 några	 sådana	 menade	

deltagarna	 inte	 gavs	 under	

konferensen.	 Ett	 förslag	 från	 några	

deltagare	på	ett	sådant	verktyg	är	att	

konferensen	 skulle	 kunna	 använda	

sig	av	workshops	på	hemmaplan	där	

olika	 organisationer	 skulle	 kunna	

mötas	och	utbyta	 idéer	och	verktyg.	

Även	 någon	 form	 av	 internetforum	

där	 information	 och	 idéer	 samlas,	

fördes	fram	som	förslag.	

	

Lösning: 

Konferensen	 gav	 en	 stor	

bredd	 av	 nya	 perspektiv	 och	 idéer	

till	 deltagarna,	 som	 nu	 ställs	 inför	

utmaningen	 att	 ta	med	 sig	 detta	 till	

sin	 organisation	 och	 det	 är	 här	 det	

saknas	verktyg.		

	 För	 att	 skapa	 dessa	 verktyg	

måste	 konferensen	 erbjuda	 förut-

sättningar	 för	 detta.	 Det	 kan	 göras	

genom	 internetforum,	 där	 deltag-

arna	kan	dela	idéer	och	tankar,	både	

innan,	 under	 och	 efter	 konferensen.	



	 7 

Om	 man	 skulle	 använda	 sig	 av	

workshops	 skulle	 deltagarna	 där	

kunna	 diskutera	 fram	lösningar	 för	

uppföljning.		

Det	 kan	 också	 handla	 om	 att	

involvera	 åskådarna	 mer	 under	

föredrag,	 exempelvis	 genom	 längre	

frågestunder.	Ett	 annat	 sätt	 att	 göra	

detta	 är	 panelsamtal	 där	 olika	

perspektiv	och	tillvägagångssätt	lyfts	

fram.	 Konkreta	 mötesplatser	 för	

samtal	 är	 också	 mycket	 viktigt.	

Kvällen	 innan	 konferensens	 första	

dag	 arrangerades	 en	 middag	 för	

föreläsare	 och	 arrangörer.	 Där	

kunde	de	mötas	på	en	bekväm	nivå,	

detta	 är	 ett	 bra	 exempel	 på	 hur	

samtal	kan	startas	med	enkla	medel.	

	 Det	 ligger	 i	 allas	 intresse	 att	

skapa	dessa	samtal,	för	det	är	i	dessa	

förändringen	 börjar.	 Peter	 Brooke	

har	 sagt	 att	 en	 regissörs	 arbete	 kan	

kokas	ner	till	två	enkla	ord,	VARFÖR	

och	 HUR. 1 	Arts	 &	 Audiences	

bemästrar	 VARFÖR	 och	 nu	 är	 det	

helt	enkelt	dags	att	ta	sig	an	HUR.	

	

	

	 	

																																																								
1	https://en.wikiquote.org/wiki/Peter_Brook	
(2016-12-12)	
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KAPITEL 2: Den homogena 

gruppen  

 

Problem:	

	 Under	konferensen	uppmärk-

sammade	 både	 vi	 och	 åra	

informanter,	 att	 samlingen	 av	 män-

niskor	 var	 homogen.	Tre	perspektiv	

på	 den	 homogena	 gruppen	 blev	

återkommande	 hos	 de	 vi	 intervju-

ade.	 Sett	 från	 ett	 geografiskt	

perspektiv	kom	de	flesta	från	Västra	

Götalandsregionen.	 Vissa	 av	 del-

tagarna	 från	 andra	 regioner	 tyckte	

att	 mycket	 som	 sades	 inte	 kunde	

appliceras	hos	dem.	Samtidigt	tyckte	

de	 internationella	deltagarna	att	det	

spännande	 var	 att	 höra	 hur	

annorlunda	 diskussionen	 lät	 här	

jämfört	 med	 i	 deras	 hemland.		

	 Ett	 annat	 perspektiv	 var	

klassperspektivet.	 I	 och	 med	 priset	

på	konferensen,	som	låg	mellan	cirka	

1500	 -	 2800	 kr,	 med	 undantag	 på	

500	 kr	 för	 studenter	 och	 frilansare.	

Detta	 skapade	en	viss	begränsning	 i	

vem	 som	 kunde	 ta	 del	 av	

konferensen.	 De	 flesta	 deltagarna	

kom	 från	 institutioner	 och	

kommunala	 verksamheter.	

Marknadsföringen	 har	 skett	 genom	

att	 man	 har	 sökt	 upp	 mailadresser	

och	 låtit	 ambassadörer	 sprida	

information	 om	 konferensen.	

	 Det	 tredje	 perspektivet	 på	

den	 homogena	 gruppen	 var	 åldern.	

Det	 var	 främst	 personer	 i	 medel-

åldern	 som	 syntes	 på	 scen	 och	

samma	 mönster	 återfanns	 hos	

deltagarna	 bortsett	 från	 några	 få	

studenter.		

De	 studenter	 vi	 intervjuade	

upplevde	 det	 svårt	 att	 nätverka,	 då	

det	kändes	som	att	de	andra	kanske	

redan	 hade	 en	 viss	 kontakt	 med	

varandra.		

Alla	 dessa	 perspektiv	 sluter	

upp	i	en	homogen	grupp	som	vi	tror	

hamnar	 i	 diskussioner	 med	 samma	

problem,	 konferens	 efter	 konferens,	

som	kanske	aldrig	blir	lösta.		

Det	 som	många	uttryckte	var	

bra	 med	 konferensen	 var	 att	 man	

blev	bekräftad	i	att	fler	personer	har	

samma	 problem	 som	 sig	 själv:	 att	

fler	 känner	 samma	 frustration	 och	

svårigheter.	Vi	tror	dock	att	gruppen	

av	 deltagare	 då	 riskerar	 att	 bli	

passiva.	Något	som	många	deltagare	

uttryckte	 som	 positivt	 var	 dock	

blandningen	 av	 stora	 och	 små	

organisationer.	 Återigen	 uttryckte	

man	känslan	av	att	alla	hade	samma	

problem.	 Vi	 ser	 det	 som	 att	mindre	

organisationer	har	lättare	till	föränd-
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ring	 då	 de	 inte	 har	 lika	 mycket	 att	

förlora	 som	 de	 större,	 redan	

etablerade	 organisationerna	 och	 vi	

hade	 önskat	 att	 de	 mindre	

organisationerna	 kunde	 ha	 delat	

med	 sig	 av	den	 andan	 till	 de	 större.	

En	 konferens	 om	 publikutveckling	

borde	därför	också	 tänka	på	att	 just	

bredda	 sin	 publik	 för	 att	 få	 bredare	

diskussioner	 med	 fler	 lösningar.		

	

Lösning:		

	 Arts	 and	 Audiences	 ville	

fokusera	 på	 att	 prata	 om	 ledarskap	

genom	 olika	 perspektiv.	 I	 inbjudan	

stod	det	att	konferensen	skulle	vara	

en	mötesplats	för	alla	olika	segment;	

det	 konstnärliga	 och	 ledarskapet.	 Vi	

anser	dock	att	man	sett	väldigt	smalt	

på	 vad	 som	 innebär	 att	 vara	 en	

ledare.	 Man	 skulle	 kunna	 vidga	 sitt	

perspektiv	 i	 definitionen.	Hade	man	

utökat	 marknadsföringen	 och	 även	

försökt	 bjuda	 in	 mindre	

priviligierade	 organisationer	 och	

dess	 ledare	hade	det	 troligtvis	blivit	

fler	 intressanta	diskussioner	 i	mötet	

mellan	olika	världar.	Tänk	om	t	ex	en	

ledare	 från	 Göteborgsoperan	 hade	

fått	diskutera	med	en	ledare	från	en	

gräsrotsorganisation	 som	 Pantrarna	

om	 hur	 de	 kan	 fånga	 varandras	

publiker.	Om	man	alltså	tänkt	på	att	

bredda	 publiken	 på	 konferensen	 så	

hade	 människor	 från	 olika	 världar	

kunnat	 möta	 varandra	 och	 hantera	

varandras	 olika	 problem	 istället	 för	

att	 ständigt	 harva	 samma	 problem	

utan	 att	 komma	 framåt.	

	 Skulle	 man	 genomföra	 detta	

måste	 dock	 en	 sänkning	 av	 priset	

tillkomma.	 Det	 betyder	 att	 man	 får	

prioritera	 vad	 som	 känns	 viktigast.	

Att	skapa	en	exklusiv	atmosfär	på	ett	

modernt	 hotell	 med	 en	 trerätters	

middag	 som	 ett	 nätverksverktyg,	

eller	 att	 sänka	 sin	 prisnivå	 för	 att	

öka	 tillgängligheten	 och	 därigenom	

utveckla	 sin	 publik	 och	 då	 kanske	

även	 höja	 diskussionsnivån	 och	

vidga	 nätverkandet.	 Bara	 för	 att	

priset	 sänks	behöver	man	 inte	 sätta	

professionaliteten	på	spel.		
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KAPITEL 3: Konferensformatet 

 

Problem: 

Denna	 konferens	 innehöll	

endast	 föreläsningar	 och	 inga	

workshops	 eller	 break	 aways.	 Det	

var	ett	aktivt	val	av	arrangörerna	att	

ha	 föreläsningar	 där	 alla	 deltagare	

närvarade	 istället	 för	 att	 dela	 upp	

deltagarna	 i	 mindre	 grupper.	 Detta	

gjordes	eftersom	upplevelsen	kan	bli	

splittrad	 om	 man	 blir	 alltför	

uppdelad.		

Föregående	 år	har	det,	 enligt	

deltagare,	nästan	känts	som	att	man	

inte	 har	 varit	 på	 samma	 konferens	

som	 sina	 kollegor	 om	man	 har	 valt	

olika	aktiviteter.	

	 Den	 plats	 som	 lämnades	 för	

möten	 mellan	 deltagare	 var	 under	

korta	 kaffepauser	 (ca	 tio	 minuter),	

en	middag	på	måndagskvällen,	samt	

tisdagens	 lunch.	 Detta	 ledde	 till	 att		

ansvaret	för	att	knyta	kontakter	och	

skapa	 förutsättningar	 för	möten	och	

nätverkande	 lades	 på	 deltagarna,	

eftersom	de	gånger	då	det	 fanns	 tid	

för	detta	var	så	pass	korta	och	ägde	

rum	när	det	var	”fritid”.		

	 Ungefär	hälften	av	deltagarna	

var	 klart	 positiva	 till	 konferensens	

upplägg	 med	 endast	 föreläsningar	

och	menade	att	det	var	inspirerande.	

Den	 andra	 halvan	 tyckte	 att	 det	

saknades	 tid	 för	att	knyta	kontakter	

och	diskutera	det	 som	 tagits	upp	av	

föreläsarna,	 samt	 att	 alla	

föreläsningar	 inte	 var	 relevanta	 för	

alla	 deltagares	 arbetsområden.	

Denna	avsaknad	av	diskussion	ledde	

till	att	det	kunde	upplevas	som	svårt	

att	veta	hur	man	ska	kunna	applicera	

informationen	man	 fått	 på	 sin	 egen	

organisation	när	man	återvände	från	

konferensen.		

	 Vid	 våra	 intervjuer	 med	

deltagare,	 frågade	 vi	 hur	 de	 kände	

inför	konferenskonceptet	och	om	de	

hade	 något	 alternativ	 i	 åtanke.	 Från	

många	håll	 lyftes	det	fram	ett	behov	

att	 fokusera	 på	 något	 annat	 än	

inlärning	 under	 en	 konferens.	 En	

möjlighet	 skulle	 enligt	 en	 av	 våra	

informanter	 vara	 att	 kalla	 det	 för	

samling,	 eller	 konvent	 istället	 och	

fokusera	på	möten	och	diskussioner.	

	

Lösning: 

För	 att	 kunna	 skapa	 nätverk	

och	 diskussion	 krävs	 det	 att	 det	

finns	 utrymme	 för	 detta	 på	

konferensen	 och	 att	 ansvaret	 för	

diskussionskapandet	 flyttas	 från	

deltagarna	till	arrangören.	Detta	kan	

göras	 genom	 att	 använda	 sig	 av	

break	 aways	 och	 seminarier	 där	
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deltagarna	 delas	 upp	 i	 mindre	

grupper.	Även	om	deltagarna	då	 får	

en	splittrad	bild	av	konferensen	kan	

detta	leda	till	att	de	diskussioner	och	

nätverk	som	efterfrågas	kan	skapas	i	

dessa	 mindre	 grupper	 som	 inte	 är	

beroende	 av	 att	 deltagarna	 aktivt	

ska	 söka	 upp	 varandra	 under	 sina	

korta	raster.	

	 En	möjlighet	är	också	att	man	

som	 arrangör	 kan	 organisera	 paral-

lella	sessioner	som	är	mer	 inriktade	

på	 en	 specifik	 grupp	 av	 deltagarna.	

Exempelvis	 kan	 en	 session	 vara	

riktad	 till	 marknadsavdelningen,	 en	

till	 ledningsgrupper	 osv.	 Detta	 kan	

leda	 till	 att	 man	 som	 deltagare	 kan	

välja	utifrån	den	kompetens	man	vill	

utveckla	 genom	 konferensen.	 Det	

kan	även	vara	av	 intresse	att	kunna	

diskutera	 med	 andra	 som	 arbetar	

inom	 samma	 fält	 och	 kunna	 byta	

idéer	 och	 tillvägagångssätt.	 Detta	

skulle	 vara	 extra	 användbart	 om	

personer	 från	 olika	 typer	 av	

organisationer	 skulle	 kunna	 mötas	

och	 diskutera,	 t.ex.	 om	 ledaren	 för	

Göteborgsoperan	 och	 pantrarna	

skulle	 kunna	utbyta	 erfarenheter	 av	

ledarskap	(se	kapitel	2).	

	 Den	övergripande	bilden	från	

deltagarna	 är	 att	 konferens	 alltid	 är	

ett	välkommet	avbrott	i	vardagen,	då	

man	 får	 möjlighet	 att	 åka	 iväg	 och	

träffa	 nya	 människor.	 Dock	 är	 det	

just	 mötet	 med	 andra	 människor	

som	 lockar	 och	 inte	 den	 utbildande	

faktorn.	 Här	 växer	 det	 fram	 en	

paradox;	man	 vill	 åka	 på	 konferens,	

men	 man	 vill	 inte	 “vara”	 på	

konferensen.	 Därför	 kan	 det	 finnas	

en	vits	med	att	flytta	fokus	helt,	bort	

från	 inlärning	 och	 istället	 på	

mötesaspekten,	 och	 då	 kanske	 kalla	

det	 för	 ett	 konvent	 snarare	 än	

konferens.	
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SAMMANFATTNING:  

	

Sammanfattningsvis	 kommer	

här	 några	 konkreta	 tips	 för	 att	

utveckla	 arbetet	 med	 att	 arrangera	

en	konferens.		

Det	 kan	 vara	 bra	 att	 variera	

mellan	föreläsningar	och	workshops.	

Ha	 vissa	 sessioner	 uppdelade	 och	

andra	 i	 storgrupp.	 Fokusera	 på	 att	

deltagarna	 kan	 få	 igång	 ett	

avslappnat	 samtal	 genom	 att	 till	

exempel	 dela	 med	 sig	 av	 sina	

misstag.	 Involvera	 deltagarna	 mer	

genom	 längre	 frågestunder	 och	

panelsamtal.		

En	 konferens	 är	 ett	 avbrott	 i	

vardagen	 och	 det	 är	 nog	 främst	 det	

den	 ska	 vara.	 Ett	 andrum,	 en	 paus	

från	 rutinerna	 där	 man	 får	 tid	 att	

tänka	om	och	 tänka	nytt.	 Låt	det	då	

finnas	tid	för	eftertanke	med	pauser	

där	 man	 både	 hinner	 dricka	 kaffe	

och	 reflektera	 över	 den	 senaste	

sessionen.	

Bjud	 in	 fler	 gräsrotsgrupper.	

En	 ledare	 kan	 se	 ut	 på	 olika	 sätt.	

Tänk	 på	 att	 bredda	 inbjudan	 så	 att	

diskussionerna	 kan	 komma	 vidare.	

Lär	av	varandras	olika	erfarenheter.	

Sänk	 priset	 så	 att	 även	 mindre	

bemedlade	grupper	har	möjlighet	att	

delta	på	konferensen.		

Flytta	 bort	 fokus	 från	

inlärning	 och	 ge	 mer	 fokus	 till	

mötesaspekten.	 Skapa	 möjligheter	

att	 diskutera	 i	 mindre	 grupper.	 Låt	

ansvaret	 för	 nätverkande	 ligga	 på	

konferensarrangörerna	 och	 inte	 på	

deltagarna.		

Lycka till! 

	

	


