
MITT NAMN ÄR JENNIFER LAST. Under min journalistutbildning på Nordiska Folkhögskolan 
i Kungälv fick min lärare, och samtliga övriga utbildningar inom ämnet i Västra Götaland, 
ett mail av KulturUngdom. De behövde någon som kunde bevaka den första delen av Checks 
treåriga testperiod. Jag nappade direkt, då musik - förutom skrivande- är min absolut största 
passion. Så vad kan vara bättre än att skriva om människorna som står bakom att konserter 
faktiskt kan gå från idé till verklighet? Av en anledning jag inte vet tyckte de att jag var 
lämpad för jobbet, och någon månad senare satt jag tillsammans med representanterna från 
KulturUngdom, MAIS och Kultur i Väst på ett tåg till Sundsvall. Det var en bra resa. En väldigt 
bra resa, faktiskt. Ofta handlar det om att knyta kontakter, som säkert även ni gjorde med 
varandra när ni efter snökaoset väl kom fram till Sveriges mittersta punkt. Ta vara på det. Ta 
alltid vara på människor. Radera inte någon från er mentala kontaktbok. Aldrig någonsin.

Det bjöds på fem workshops i Sundsvall. Ni fick lära er allt från att skaffa verktyg för att 
bredda en målgrupp, till hur man får journalister att skriva om era events. Mer om de olika 
workshopparna finns att läsa i bilagan från Check i Sundsvall.

I vilket fall som helst, var Sundsvall väldigt givande - både för mig och för er tror jag. Det var 
mitt första riktiga, lite större journalistuppdrag. Det var där, för alltså drygt två år sedan nu, som 
jag visste precis vart jag var på väg. Det var ett startskott och en mållinje på samma gång. Jag 
kan tänka mig att det var så för er också. Ni, liksom jag, är unga, taggade och hungriga på nya 
uppdrag och satsningar inom det ni brinner för.  Låt ingen släcka era eldar, för tro mig, på vägen 
kommer ni möta folk som försöker med det. Men det är bara ett hinder att hoppa över. Med lite 
sats och vilja löser ni det galant.

Knappa året efter Sundsvallsresan fick jag åter ett mail av Vanessa. Hon undrade om jag ville 
göra samma jobb för 2013 års upplaga av Check, denna gång i Sandviken. En ära för mig, 
givetvis, och smickrad som jag var svarade jag med ett enkelt “självklart”. För mig var det ett 
enkelt beslut. Jag såg så mycket fram emot att få träffa några av er igen, men också att få prata 
med förstagångsbesökare och vara delaktig i vad som kan vara Sveriges bästa (kanske enda?) 
arrangörskonferens för unga.

Jag visste inte så mycket om Sandviken. Ett bra bandylag, det var väl ungefär så långt som min 
kunskap om staden sträckte sig. Ett år senare kan jag väl inte påstå att jag är direkt bättre på 
staden i fråga, men en mysig pub - ett litet hak i centrum - har de i alla fall. Där satt vi, nästan 
allihop, på lördagskvällen och pratade och pratade och pratade. Jag överhörde konversationer 
er emellan, imponerad över att det kändes som om ni hade känt varandra hela livet. Det är väl 
kanske så det fungerar med människor som har samma intressen. Det liksom klickar. Det är 
vackert att se och ta del av. Vi är människor, hela bunten. Och ibland är det bara det som krävs 
för att ett samtal eller en vettig diskussion ska kunna föras.

Fem workshops även i Sandviken. Hur arrangerar du, från början till slut? Hur kan du 
förverkliga din idé med stöd från det offentliga? Hur tar du steget till den professionella nivån 
och därmed bli yrkesarrangör? Vad krävs och vad förväntas? Hur fungerar det med kostavdrag, 
moms och organisationsform? Samtliga frågor, och mycket mer, fick vi svar på när människor 
som Kent Wennman, Mats Möller och Maria Blom höll i sina föreläsningar i Sandviken. Och 
givetvis finns det även mer att läsa om detta i bilagan från Check 2013.

2014. Check har flyttats från Sundsvall till Sandviken, och nu till dess nya destination: 
Göteborg. Staden jag håller ansvar för min framtid. Där jag bor och lever. Jag kände igen många 
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av er från förr, men det kändes som fler nya ansikten än föregående år. Kanske är vår näst 
största stad vid västkusten aningen mer lättillgänglig. Kanske hade ordet om Check nått ut till 
en större målgrupp 
än tidigare år. Kanske är det jag som är dålig på ansikten. Vet ej. Men det var i alla fall känslan 
jag fick när jag klev in genom Kultur i Västs dörrar en lördagsförmiddag i november.

Schemat är för tredje året i rad fullspäckat med både det ena och det andra. Mycket har 
förändrats, men mera är detsamma; upplägg, utbud, intresse och engagemang. De olika typerna 
av workshops brukar vara det mest uppskattade bland deltagarna, och i år är inget undantag. 
I ett av de välbesökta rummen håller RedTop, ägare av klubb-och konsertlokalen Pustervik i 
Göteborg, i en föreläsning om ljud och ljus.Vilken roll spelar ljudteknikern egentligen? Hur 
mycket pengar ska man lägga på ljudet i fråga och hur går man som arrangör till väga för att få 
det hela att synka? Frågorna från deltagarna haglar över RedTop, men det finns inget han inte 
har ett bra svar på. Han tycks fånga mångas intresse, för efter hans workshops bildas köer av 
folk som vill få tips, ställa frågor eller helt enkelt bara samtala. Det är detta jag tycker är så 
himla fint. Engagemanget. Hungern efter kunskap. Fortsätt.

Ni får aldrig någonsin glömma att kultur, i alla dess former, räddar liv. Och det är ni, nästa 
generations och framtidens arrangörer, som står bakom detta. Nu läser ni och tänker “yeah, 
right. Fasen vad klyschigt och överdrivet”. Men låt mig få dra upp det faktum att kulturen 
faktiskt är en bidragande faktor till att människor blir lyckligare. Och ibland kanske det inte 
behövs mer än så. Så vänta inte på er tur. Stå inte och häng på låset och knacka inte försiktigt 
på dörren. Storma in. Bara gör det. För snart är det ni som står för Sveriges största och bästa 
arrangemang, och med er bakom ratten finns ingen festivaldöd på kartan. Inte någonstans. Ni 
hindrar bilarna från att köra av vägen, över räcket, nedför stupet. För ni, som sagt, räddar liv.

Under dessa tre tillfällen har jag stått utanför och iakttagit, observerat, analyserat. Jag har 
kanske inte alltid synts till med framfötterna i högsta hugg och har förmodligen inte stått i 
centrum på ett sådant där sätt som journalister förväntas göra, men jag har sett er alla. Jag ska 
tala om för er, minsann, att jag är en människokännare. Jag lägger märkte till saker. Och vad jag 
har sett är något ni ska klappa er själva på axeln för. Många av er deltagare var på plats både 
i Sundsvall, Sandviken och Göteborg. En del enbart de två förstnämnda och givetvis ett gäng 
som besökte Check i en av dessa städer. Till de återkommande: Under de här tre åren har jag 
sett en sådan otrolig utveckling. Vad mycket ni har tagit till er och lärt er, och det har också 
varit uppenbart att Check blev till en tryggare plats allt eftersom. För visst kände ni er lite som 
hemma? Att vara i en lokal där alla befinner sig i ett och samma träd, om än på olika grenar. 
Och det spelar ingen roll om ni var på Check en, två eller tre gånger - potentialen finns där i 

er alla. Somliga var säkerligen arrangörer redan när de kom, och 
somliga var helt och hållet nybörjare... Men samtliga var ändå på 
något sätt på samma plan och samma nivå. För ni ville samma saker: 
Vara med och arrangera, skapa, påverka - och detta på alla kreativa 
sätt möjliga.

Jag skulle vilja skicka med er ett citat från författaren Fredrik 
Backman, taget från hans senaste bok Britt-Marie Var Här. I den 
skriver han nämligen att “All passion är barnslig. Den är banal 
och naiv. Den är inte inlärd, den är instinktiv, så den översvämmar 
oss. Välter oss. Sköljer bort oss. Alla andra känslor tillhör jorden 
men passionen bor i rymden. Det är därför passionen är värd något, 
inte för vad den ger oss utan för vad den kräver att vi riskerar. Vår 
värdighet. Andras oförståelse och nedlåtande huvudskakningar.” 
För så är det verkligen. Ni kommer att bli så fruktansvärd oförstådda 
och bli bemötta med oräkneliga antal huvudskakningar. Kanske ett 
par djupa suckar och några “nej, tyvärr” också. Men er vilja och era 
drömmar kan ingen ta ifrån er. Kan ni inte gå åt höger, så vänd om 
och gå till vänster. The Beatles blev nekade, Astrid Lindgren blev 
nekad, ja, folk blir nekade stup i kvarten men det innebär bevisligen 
inte att det är slut där. Det betyder bara att ni blir starkare och förr 
eller senare hittar ni er egen väg att gå. Ni har något ni brinner för 
och det sista ni ska göra är att låta någon släcka den där elden. Det 
är därför passionen är värd något.

Så, mina vänner, håll kontakten. Konkurrera inte ut varandra. 
Samarbeta. Utbyt erfarenheter. Hitta verktygen och använd dem väl. 
För utan arrangörer, och det är inte många som tänker på detta, har 
vi fan ingenting. Ingenting. Och det vore ju tråkigt.

Ta hand om er.
Vi ses någonstans i yrkeslivet.
Allt gott,
Jennifer Last



Intervju med Sofia Lindahl

Det här är Sofias tredje år på Check, från att ha varit deltagare i både Sundsvall och 
Sandviken, till att vara medarrangör i Göteborg. Nedan följer en intervju som skedde på 
plats i Kultur i Västs lokaler, november 2014.

Hur gick du från att vara deltagare till att bli en av arrangörerna?
– Förra året var jag på Check med en kompis från samma förening (Vilja Crew). Vi 
tänkte att det vore jätteroligt att ha Check i Skövde, och vara med och arrangera det där 
i så fall. Så vi föreslog det till Karin, och hon nappade och tänkte att det kunde vara 
något att satsa på. Sedan hörde Vanessa av sig till mig och frågade om vi ville vara med. 
Så det var inte så avancerat. Det är alltid kul när någon frågar om man vill vara med 
och göra saker, någon form av förtroende.

Vad hade du för roll i år?
– Jag har inte varit med helt från början. Men jag, Vanessa och Leontine har haft möten 
ihop, runt arbetsfördelning och sådant där. Jag har väl gjort ungefär samma grejer som 
henne. Vi har delat på det, med både förberedelser och på plats i helgen och hjälper till 
med allting och bidrar med det jag kan. Det är en ganska jämn fördelning med det som 
behöver göras helt enkelt. Det handlar om att vara en del av en arbetsgrupp.

Kan du berätta lite om vad du har gjort innan, rent arrangörsmässigt?
– Jag har varit föreningsaktiv sen början av högstadiet - först hästklubbens 
ungdomssektion och sen olika kulturföreningar. Har mestadels gjort grejer för barn och 
ungdomar, och främst musikarrangemang. Men även studiecirklar, träffar och kurser i 
bland annat foto, självförsvar för tjejer och mycket däremellan. Har haft avlönat arbete 
som ungdomskulturutvecklare och jobbat som musikhandläggare på Studiefrämjandet; 
Då har det mest gått ut på att processleda och stötta unga arrangörer. Har också arbetat 
som projektledare, vilket ju är att vara arrangör i sin professionella form.

Ålder: 24.

Född: 1990.

Bor: Skövde.

Utbildning: Kulturverkstan, Internationell 

Kulturprojektledning.

Sysselsättning: Pluggar ovanstående.

Förening: Kulturkollektivet VILJA CREW.

Framtidsvisioner: Bo på landet på en 

liten gård med får och grisar (och min 

sambo vill ha dvärggetter). Jobba med 

landsbygdsutveckling eller kulturutveckling/

bevarande på landsbygden.

Med facit i hand, vad tyckte du om Check i år - i förhållande till de två andra åren du 
har varit med som deltagare?
– Eftersom Check! ändrar sig litegrann från år till år, med hänsyn till vad som dyker 
upp i utvärderingen, så förväntade jag mig att det skulle vara en del skillnad. Jag 
saknade längre fördjupningspass som vi hade 2013, och jag skulle kanske generellt 
vilja lägga föreläsningarna på en lite svårare/högre/djupare nivå. Men så är det 
ju många som är nybörjare, och de ska också ha en chans att få ut mycket av sitt 
deltagande. Dessutom: Fullkomligt ÄLSKADE maten från Global Picknick. Tycker 
lokalerna funkade relativt bra. Glad och trevlig stämning och folk verkade nöjda.

Lärde du dig något speciellt?
– Jag har ju fått se hur arbetet innan, under och kring Check! funkar. Jag har fått 
massor av tips och smarta verktyg som jag kan använda till mina egna projekt; 
exempelvis är det alltid nyttigt att se hur andras planeringsarbete och arbetsfördelning 
går till. Även hur möten struktureras och genomförs.

Var det något som inte gick enligt planerna, så att ni fick tänka om?
– Pecha Kucha-presentationerna, exempelvis, funkade ju inte alls eftersom bilderna 
inte låg i ett program som kunde göra bildspel. Men det löste sig genom att jag satt och 
bytte bild manuellt, haha.

Vilka är dina tips till framtida arrangörer?
– ‘Learning by doing’ är ett bra knep. Var inte rädd för att göra fel, utan lär av 
misstagen. Även om arrangemanget blir skit den här gången har man lärt sig hur man 
inte ska göra till nästa gång.

JENNIFER LAST


