SÅ BOKAR DU BÄTTRE
För dig som vill skapa bättre samtal med bred kompetens. Vill
du ha en intressant panel där kompetens, inte kön, är det
viktiga? Då är det dags att börja räkna och tänka nytt. Här är
Rättviseförmedlingens 8 punkter.
1. RÄKNA
Att räkna är inte ett mål - det är en metod som kan vara en nödvändig
väg till målet. Gör en lägeskontroll istället för att gå på känsla när ni
sätter ihop er lista över paneldeltagare eller talare. Hur många är män
och hur många är kvinnor? Hur många har utomeuropeiskt ursprung? Se
även till funktion, vilka är på plats i egenskap av experter och vilka har en
annan roll? Åttio procent av experterna i nyhetsmedia idag är män men
så behöver det inte se ut. Det finns kompetenta kvinnor inom alla
områden, glöm inte bort att även de kan inneha expertrollen.
2. SÄTT UPP MÅL
Sätt upp kvantitativa mål eller procentmål. Genomför inte sådant som
inte ligger i linje med de utsatta målen. Ibland kanske man inte når hela
vägen, ibland kanske man överskrider. Det viktiga är att jobba aktivt med
frågan hela tiden. En mångfaldspolicy och en grupp som arbetar
tillsammans gör arbetet enklare och roligare.
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3. BÖRJA MED DE SVÅRASTE
För att inte hamna i den besvärliga sitsen att i sista stund behöva
komplettera en enkönad panel med t ex en kvinna - börja i andra änden!
Kontakta först de som inte tillhör de ni brukar hitta eller sådana som ni
inte har bokat flera gånger förut. Kanske har panelen rent av plats för
fler än en kvinna? Därefter, när deadline kryper närmare kan ni boka de
givna.
4. KARTLÄGG ERT OMRÅDE
Om ni arbetar med ett återkommande evenemang, gör en kartläggning
av intressanta talare på området (använd er gärna av listorna som ni
hittar på rattviseformedlingen.se). En större bank med namn sparar tid
när bokningen måste göras snabbt.
5. HUR SER SAMMANHANGET UT?
Om ni märker att en viss typ av tillfrågade oftare tackar nej än andra: se
över ert sammanhang. Vem/vilka är moderatorer/programledare? Vilka
sitter i publiken? Hur ser form, frågeställning och bildmaterial ut? Vi tror
att det är roligare att tacka ja till sammanhang som rakt igenom har ett
inkluderande tilltal.
6. HUR STÄLLS FRÅGAN
Förklara direkt när frågan ställs varför ni tycker att personen har något
viktigt att säga i ämnet. Ibland är det längre till ett ja om man tillhör
minoriteten i ett sammanhang och chansen att personen vill medverka
kan öka om ni tydligt förklarar varför personens kompetens är intressant
i det sammanhang frågan gäller.
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7. BE OM TIPS PÅ NÅGON ANNAN
Om någon tillfrågad inte vill medverka, be dem tipsa om en person som
inte tillhör de givna - och våga säga att ni arbetar aktivt för ökad
mångfald så att andras nätverk kan hjälpa till att berika ert. Det är
dessutom relevant att be att få höra varför personen tackar nej – det
uppmanar den som tackar nej att motivera sitt beslut och det är
samtidigt en chans för arrangörer att lära sig något. En riktigt bra
arrangör ser till att vara attraktiv för deltagare av alla slag.
8. VI KAN HJÄLPA ER!
Rättviseförmedlingen hjälper gärna till att utöka era urvalslistor och hitta
namn som kanske finns utanför er radar. Ni hittar massor av listor på
expertkompetens här: http://rattviseformedlingen.se/tag/konferens
Om ni inte hittar vad ni söker och vill ha vår hjälp att hitta medverkande
till en konferens, panel, debatt eller seminarium,
maila info@rattviseformedlingen.se så diskuterar vi en efterlysning
tillsammans!

STORT LYCKA TILL MED ERT ARRANGEMANG!
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