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Sammanfattning 

Denna uppsats söker förståelse för hur Metoo har påverkat den svenska teaterbranschen. Detta 

med bakgrund i händelserna under senhösten 2017 då Metoo startade, först bland skådespelare 

och senare även i andra branscher. Studien söker kunskap hur Metoo har påverkat personer 

verksamma i teatervärlden. Den teoretiska referensramen börjar med Michel Foucaults 

diskussioner om makt och sexualitet för att fortsätta till en överblick av det relationella 

ledarskapet. Vidare fortsätter teorierna med att beskriva hur sexualitet och organisationer 

påverkar varandra samt vad som kan leda till sexuella trakasserier i organisationer. 

Avslutningsvis fördjupas i hur och varför sexuella trakasserier förekommer i teatervärlden. 

Studien har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som 

huvudstrategi för att samla in data, men det har även genomförts telefonintervjuer och skickats 

ut ett frågeformulär.  

 

Utifrån empiri och analys visade det sig att informanterna på olika sätt har blivit påverkade av 

Metoo. De bekräftade att sexuella trakasserier är vanligt förekommande i teatervärlden även 

om de var förvånade över omfattningen. Några faktorer som informanterna belyste som en 

anledning till varför sexuella trakasserier sker är att jämställdhetsarbete inte prioriteras då 

konsten går före arbetsmiljöfrågor samt att en tystnadskultur har bidragit till att få har anmält. 

Informanterna menade att Metoo har givit teatervärlden ett språk som kan göra det lättare för 

dem att prata om och hantera sexuella trakasserier i framtiden. Även om teaterbranschen redan 

är styrda av lagar och riktlinjer menade informanterna att det behöver bli tydligare hur dessa 

kan implementeras i det vardagliga arbetet. Överlag vara informanterna positiva till hur Metoo 

påverkat teatervärlden men några var dock mer skeptiska och menade att strukturer är svåra att 

förändra.  
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Abstract 

This essay is an attempt to make an understanding of how Metoo has effected the Swedish 

theater business. With background in what happened in Sweden and mostly in the theater 

business in the late fall of 2017, the aim of the study is to know how Metoo have affected people 

working in this business. The theories start with Michel Foucaults discussion about power and 

sexuality and continues with a relational perspective on power and leadership. The theories 

moves on to a discussion about sexuality and sexual harassments in organizations and the 

cultural industry. The method to collect data was semi-structured interviews and questionnaires 

with actors and other people working in the theater business. 

 

The respondents stories and answers confirmed that sexual harassments is common when 

working in theaters but most respondents were surprised about the extent. It turned out to be 

many specific reasons why sexual harassment is a problem in the theatre world, for instance art 

has the highest value therefore work environment problems is put aside. There is also a culture 

of silence which prevents sexual harassment from being reported. But many respondents 

believe that Metoo has given the theatre business a way to speak about problems with sexual 

harassments. The theatre business are already operating through laws and regulations which 

prohibits sexual harassments but it needs to work differently for them to be maintained. All the 

respondents believe that Metoo have influenced them and some of them think that the business 

will change. But a few respondents have a more critical view on the future impact of #Metoo 

because they believe that structures are hard to change. 
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Begreppslista 

Scenkonst 

Ett samlingsnamn över konstformerna teater, musik, dans och andra uppträdanden som 

framförs inför en levande publik (Svensk scenkonst, 2018).    

 

Trakasserier 

Ett kränkande beteende gentemot någon i förhållande till något av diskrimineringsgrunderna 

kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, sexuella läggning, religion, 

funktionsnedsättning, ålder eller etnisk tillhörighet (SFS 2008:567). 

 

Sexuella trakasserier 

Definieras av Diskrimineringsombudsmannen (2018) som till exempel när någon ”tafsar eller 

kastar närgångna blickar”, det kan vidare vara ”ovälkomna komplimanger, inbjudningar och 

anspelningar” (Diskrimineringsombudsmannen, 2018). Sexuella trakasserier är en kränkande 

behandling som är förbjudet enligt lag på arbetsplatser (SFS 2008:567). 

 

Jämställdhet 

Att kvinnor och män ska ha lika möjlighet att utforma sina egna liv och kunna påverka samhället 

utifrån samma villkor (Regeringen, 2018, a).  

 

Jämlikhet 

Att alla människor har lika värde i samhället, samma rättigheter och ska behandlas likvärdigt 

(Regeringen, 2018, b).  

 

Hashtag 

Består av tecknet # framför ett ord och är ett sätt för människor att hitta och sprida information 

till andra i digitala omgivningar. Det kan kategorisera och strukturera ämnen vilket gör det lätt 

för människor att tillhandahålla specifik information (Ögren, 2010).  

 

Metoo 

Nationalencyklopedin (2018, a) definierar Metoo som me too-rörelsen och ett globalt upprop 

mot sexuella trakasserier och övergrepp. Metoo har definierats och benämnts som Metoo-

uppropet, Metoo-upproret och Metoo-rörelsen. Vi har valt att inte definiera Metoo utifrån 

någon specifik kategori och därför endast som “Metoo”. Detta på grund av att vårt intresse 

ligger i fenomenets påverkan på människors liv snarare än definitionen.  

 

Tweet 

Ett kort meddelande, det får inte vara fler än 280 tecken, på den sociala plattformen Twitter 

som kan läsas av allmänheten (Nationalencyklopedin, 2018, b).  
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Inledning 

Den 15 oktober 2017 startade ett fenomen på sociala medier som fick kvinnor världen över att 

gå samman för att protestera mot sexuella trakasserier och övergrepp (Wahl, Bjerkhagen, Eka, 

Eriksson, 2018). Skådespelaren Alyssa Milano bad alla kvinnor att skriva orden ”me too” som 

svar på en tweet om vilka som blivit sexuellt ofredade, vilket snabbt utformades till en global 

hashtag och blev startskottet för Metoo (Twitter, 2017). Ursprunget till detta var en granskning 

i The New York Times över Harvey Weinsteins övergrepp mot kvinnor i filmbranschen (Kantor 

& Twohey, 2017). Detta bidrog till en debatt kring skådespelares utsatthet i filmvärlden. 

  

Drygt en månad senare i Sverige, den 8 november 2017, gick 703 svenska skådespelare samman 

under hashtagen “tystnadtagning” för att protestera mot de övergrepp som sker på scen och 

bakom kulisser på svenska teatrar och filminspelningar (SvD, 2017). Kulturministern Alice Bah 

Kuhnke agerade direkt och kallade in cheferna för nationalscenerna till ett möte (Thurfjell, 

2017). Kort därefter presenterade Kulturdepartementet tio punkter för hur man politiskt sett ska 

åtgärda problemen (Regeringen, 2018, c). Dessa handlade bland annat om att nationalscenerna 

ska tydliggöra sitt arbete mot sexuella trakasserier, att det ska finnas tydligare åtgärdsplaner 

samt att det statliga stödet till arbete mot sexuella trakasserier ska utökas (Ibid). I 2018 års 

rapport från Myndigheten för Kulturanalys (2018) påtalas att trots att kultursektorn snart är 

kvinnodominerad är sexuella trakasserier och våld ett arbetsmiljöproblem vilket framkommit 

genom Metoo. Även om många andra branscher hakade på med egna uppror har de flesta röster 

kommit från just kulturbranschen (Delin, 2018). 

 

Bakgrund  

I Sverige har jämställdhetspolitiken funnits som eget politikområde sedan år 1972  (jämställ.nu, 

2018). Målet med jämställdhetspolitiken är idag att “kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv” (Regeringen, 2016). Jämställdhetspolitiken uppstod enligt 

historikern Yvonne Hirdman (2014) ur problemet med manlig dominans som beror på den 

genusordning som präglar alla samhällets instanser i allt från företag, skolor, kultur, ekonomi, 

politik till den enskilda familjen. Två  av de sex jämställdhetspolitiska delmålen handlar om att 

kvinnor och män ska ha samma fördelning av makt och inflytande samt att manligt våld mot 

kvinnor ska upphöra (Regeringen, 2016). Sexuellt våld mot kvinnor är idag ett politiskt 

ansvarområde som är någorlunda etablerat och ses som ett medborgerligt problem snarare än 

ett individuellt (Eriksson, 2006). I Sverige grundades en jämställdhetsmyndighet den 1 januari 

2018 med argumentet att jämställdhet behöver drivas med “tyngd och långsiktighet” 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2018). 

  

Kulturpolitiken blev ett eget politikområde samma år som jämställdhetspolitiken, år 1972 

(Frenander, 2011). Kulturdepartementet har sedan funnits som ett eget departement sedan år 

1991, förutom åren 2004-2006 då det hörde till utbildningsdepartementet. Kulturdepartementet 

arbetar med frågor som rör bland annat kultur, diskriminering och mänskliga rättigheter 
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(Regeringen, 2018, d; Frenander, 2011). I Sverige finansieras konst och kultur till stor del av 

statliga medel (Myndigheten för Kulturanalys, 2018). Något som bidrar till att konst och kultur 

delvis är statligt styrd genom regleringsbrev och riktlinjer. Kulturpolitikens dilemma ligger 

dock i att arbeta på armlängds avstånd från kulturen, det vill säga att den konstnärliga friheten 

ska stå utanför politiken (Ibid). Eftersom statligt stöd är inblandat finns det dock en risk för att 

vissa kulturuttryck prioriteras framför andra (Myndigheten för Kulturanalys, 2017). 

Kulturpolitiken ska verka för att grundläggande värderingar kommer till uttryck genom 

kulturen (Ibid). Kulturpolitiken har därför ett ansvar att förhindra sexuella trakasserier inom 

kulturbranschen (Myndigheten för Kulturanalys, 2018). 

 

I Norden och i Sverige har de statligt finansierade kulturinstitutionerna en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor. Kvinnor har stadigt ökat i antal under 2000-talet vilket indikerar på 

att kultursektorn inom kort kanske blir kvinnodominerad (Myndigheten för Kulturanalys, 

2017). Dock är det fortfarande männen som besitter de konstnärliga yrkena och höga 

maktpositioner i större grad än kvinnor inom kulturbranschen. Framförallt inom scenkonst och 

musik skiljer det sig mellan män och kvinnor, 50 procent män är aktiva inom kreativa och 

konstnärliga befattningar mot 35 procent av kvinnorna (Ibid).   

  

I jämförelse med andra länder som exempelvis USA har Sverige kommit långt i 

jämställdhetsarbetet vilket kan förklara varför Metoo blivit så stort i Sverige (Björling & 

Eriksson, 2017). I Sverige finns en diskrimineringslag som uttrycker att sexuella trakasserier är 

förbjudet enligt lag och definierar sexuella trakasserier som “ett uppträdande av sexuell natur 

som kränker någons värdighet” (SFS 2008:567). Lagen säger också att arbetsgivare är skyldiga 

att utreda omständigheterna kring sexuella trakasserier om det kommer till kännedom (Ibid). 

Fackföreningen Unionen (2018) presenterade den 3 mars 2018 en undersökning om sexuella 

trakasserier bland 2082 stycken anställda inom både offentlig och privat sektor. 

Undersökningen visade att 30 procent av kvinnorna och sju procent av männen har blivit utsatta 

för sexuella trakasserier inom arbetet. Detta var Metoo med och synliggjorde då det visade hur 

utbrett sexuella trakasserier är inom olika branscher (Bouvin, 2017). 

  

Redan för 10 år sedan skapades #metoo av aktivisten Tarana Burke i syfte att stärka sexuellt 

trakasserade offer (Pascalidou, 2017). Metoo fick år 2017 spridning över hela världen och 

särskilt i Sverige men det är inte den första svenska ansatsen för att uppmärksamma kvinnors 

utsatthet i samhället genom granskningar och hashtags (TT, 2017, a; Eriksson, 2017). År 2010 

gjorde SR Ekot en undersökning där de skickade ut en enkät till medlemmar i Teaterförbundet 

och fick tillbaka 1600 svar. Av undersökningen framgick att var tredje av de kvinnliga 

respondenterna hade blivit utsatta för sexuella trakasserier (Lindau & Gaunitz, 2010). Även om 

granskningen fick stor uppmärksamhet låg fokus huvudsakligen på huruvida den var 

vetenskaplig eller inte och om den var representativ för hela scenkonstbranschen snarare än den 

faktiska problematiken (Lindau, 2010, a; Lindau, 2010, b; Kulturnyheterna, 2010). Flera kända 

skådespelare förnekade denna undersökning men samma skådespelare har under Metoo stått 

bakom uttalanden om övergrepp i teatervärlden (Hilton, 2017). 

  



 

 4 

Ett initiativ på sociala medier samma år ville lyfta frågan om vad ett övergrepp är och hur det 

kan komma till uttryck. Det var i spåren av Julian Assange-fallet som Johanna Koljonen år 2010 

grundade #prataomdet. Koljonen påtalade hur svårt det kan vara att veta vad som är ett 

övergrepp och inte, hon ville med hashtagen ge plats för att prata om sex i gråzonen. 

#prataomdet fick både män och kvinnor att öppna sig och berätta om sina upplevda situationer, 

både som förövare och offer. Koljonen ville att människor skulle sluta känna skam och våga 

berätta (TT, 2017, b; Koljonen, 2010). Detta har varit ett av många i ledet av försök att belysa 

övergrepp och sexuella trakasserier mot kvinnor (Wahl, et al. 2018). 

  

Genus- och teatervetaren Tiina Rosenberg (2012) menar att varje så kallad feministgeneration 

hittar nya mål och medel för att nå ut med budskap om kvinnors och mänskliga rättigheter. 

Redan under andra vågens feminism på 1970-talet började kvinnor i slutna rum att berätta om 

sina egna erfarenheter av bland annat sexuella trakasserier (Ibid). Det som skedde med Metoo 

var att det samtalet förflyttades ut i sociala medier och fick enorm spridning. Journalisten 

Tobias Olsson (2017) som skrivit en bok om vetenskapliga perspektiv på sociala medier menar 

att det genom sociala medier idag finns en ny plattform för sociala rörelser att samlas kring. 

Det finns dock även kritiska röster till Metoo inom feminismen. Journalisten och skribenten 

Moira Donegan (2018) skriver i en artikel i the Guardian att det har funnits två olika 

grupperingar inom feminismen som har synliggjorts genom Metoo. Den ena rösten har en 

socialistisk och solidarisk tankegång som går i samklang med Metoo om att kvinnor behöver 

gå samman för att kunna förändra samhällets strukturer. Den andra gruppen har ett mer 

individualistiskt synsätt och menar att varje kvinna har möjligheten att stå upp för sig själv, det 

gäller bara att utrusta den individuella kvinnan för att bättre kunna navigera sig i samhället. De 

kritiserar Metoo för att förminskar den kvinnliga individualismens kraft genom att göra kvinnan 

till ett offer. Donegan är dock kritisk till den individualistiska feminismen då den väljer att se 

förbi de strukturer som tillåter förövare begå sexuella trakasserier, vilket är lättare än att stå på 

offrens sida (Ibid).  

 

#tystnadtagning och #metoobackstage 

Kvinnliga skådespelares upprop #tystnadtagning som startade i november 2017 var det första 

upproret i Sverige efter artikeln släpptes om Weinstein (Jones, 2017, a). På Södra teatern läste 

över 200 skådespelare upp vittnesmål från kollegor som blivit utnyttjade och trakasserade 

sexuellt (Jones, 2017, b). På Guldbaggegalan 2018 gick flera av skådespelarna från 

#tystnadtagning samman i en manifestation mot de sexuella trakasserier som sker bakom 

kameran (Ivarsson, 2018). Skådespelarnas upprop bidrog till att arbetsgivarorganisationen 

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet tillsatte en kommission mot sexuella trakasserier för att 

analysera orsaker bakom den tystnadskultur som råder inom scenkonst (Wahl, et al. 2018). Den 

18 april 2018 presenterades analysen i form av en rapport som bland annat föreslog ökad 

kunskap, bättre ledarskap och att levandegöra redan existerande riktlinjer som en del i arbetet 

för att förhindra sexuella trakasserier inom scenkonst (Ibid). Rapporten visade att fler kvinnor 

än män har blivit utsatta för sexuella trakasserier varav yngre kvinnor är mer utsatta än äldre 

(Ibid). Det framgick även att det är få som anmäler och anledningen till detta verkar vara en 
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överlag rädsla för att det ska påverka karriären negativt, lite förtroende för chefer eller oro för 

att chefer inte ska se allvaret (Ibid). 

 

Tätt följt av skådespelarnas uttalande kom det ett nytt uppror inom teaterbranschen under 

namnet #metoobackstage där alltifrån regissörer till påklädare och produktionsassistenter 

vittnade om de sexuella trakasserier och övergrepp som de blir utsatta för (Hedenmo, 2017), 

1614 personer skrev på upproret (TT, 2017, c). Det framgick att de som löper störst risk för att 

bli drabbade är de som är nyast i branschen (Hedenmo, 2017). En regissör beskrev att kvinnor 

blir utsatta för större kritik än män och att kvinnor inte värderas på samma villkor som män 

(TT, 2017, c). Samma regissör menar vidare att både män och kvinnor är med och upprätthåller 

dessa strukturer (Ibid). 

  

Metoo har visat att det fortfarande finns stora problem med arbetsmiljö och utsatthet för kvinnor 

i kulturbranschen (Myndigheten för Kulturanalys, 2018). Vad har då Metoo hittills bidragit till 

för förändring? Politiskt sett börjar samtyckeslagen verka från och med 1 juli 2018 som har 

varit under debatt i många år men realiserats genom Metoo (Lindström, 2017). I 

Vårändringsbudget för 2018 har regeringen tillsatt 100 miljoner kronor med koppling till Metoo 

för att förebygga sexuella trakasserier genom att informera och hålla utbildningar för skolor, 

arbetsmarknad och rättsväsende (Regeringen, 2018, e). 

  

Metoo har bidragit till stora samhällsdebatter, att dolda berättelser har blivit synliggjorda och 

visat på kraften av människors samlade engagemang (Ehrenberg, 2018). Både män och kvinnor 

har börjat prata mer öppet om sexuella trakasserier (Lagerwall, 2017). Fackföreningen Unionen 

(2018) menar dock att det finns en risk med att problemen kvarstår när uppmärksamheten börjar 

avta och inga reella förändringar sker.  

 

Problemformulering 

Författaren till boken me too: så går vi vidare – röster, redskap och råd Alexandra Pascalidou 

menar att Metoo kan ses som en revolution som rivit upp gamla sår och ruckat på den 

“mansdominerande maktordningen” (Pascalidou, 2017, s. 8). Genusvetaren Anna Wahl et al. 

(2018) menar att Metoo även har definierats som ett uppror från hela världen för att sätta stopp 

på sexuella trakasserier. Det är i dagsläget svårt att avgöra vilken roll Metoo kommer att ha för 

framtiden. Dagens Nyheters reporter Evelyn Jones (2017, b) tror att det kan vara en ny 

feministisk rörelse. Andra är mer skeptiska och tror att det kan komma ett bakslag (Eriksson, 

2017). 

  

Professor i idéhistoria Anders Frenander (2011) menar att det finns en föreställning om att 

kulturbranschen är ett nyskapande område som banar vägen för andra branscher. Forskarna 

Sophie Hennekam och Dawn Bennett (2017) menar att kulturbranschens roll är att lyfta viktiga 

samhällsdebatter som exempelvis jämställdhet, vilket problematiseras av att sexuella 

trakasserier och ojämställdhet är ett utbrett problem inom scenkonstbranschen. Genusforskaren 

Vanja Hermele (2007) uttrycker att kulturvärlden gärna vill vara en kraft som är med och 
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förändrar samhället, därför är det ännu viktigare att det ska vara jämställt (Ibid). Men 

jämställdhet handlar om mer än att bara få en jämn fördelning mellan män och kvinnor i alla 

samhällets beståndsdelar. Enligt Hermele (2007) är det minsta man kan förvänta sig av 

jämställdhetsarbetet att kvinnor inte ska bli utsatta för sexuella trakasserier. Det finns bland 

vissa en föreställning om att krav på att arbeta med jämställdhet skulle hämma konstens 

autonoma värde. Det finns även en bild av kulturvärlden som en plats för fria tänkare och där 

tanken på jämställdhet ses som en självklarhet, vilket kan ha bidragit till att personer inte har 

vågat prata om sexuella trakasserier då detta kan uppfattas som alltför banalt, alltför världsligt 

(Ibid). 

  

Kulturpolitiken ska arbeta på armlängds avstånd och får därmed inte lägga sig i kulturskapandet 

för mycket vilket kan försvåra kulturpolitikens arbete för jämställdhet (Frenander, 2011). Även 

innan Metoo fanns diskrimineringslagen om sexuella trakasserier (SFS 2008:567) vilket enligt 

Hermele (2007) tyder på att det är svårt att realisera kulturpolitiska mål inom organisationer. 

Den tidigare statliga myndigheten Jämställdhetsombudsmannen gjorde år 2006 en analys av 

teatrars jämställdhetsplaner, det framkom i den att få teatrar gjorde något utöver minimikravet 

(JämO, 2006). Trots dessa lagar och policys verkar det inte som att lagar, politiken eller debatter 

har kunnat förhindra sexuella trakasserier. 

  

Det Metoo hittills har lyckats åstadkomma är att öppna människors ögon för något som är ett 

utbrett problem i samhället, även i teaterbranschen (Jones, 2017, b.). Det undermedvetna 

motståndet mot att aktivt arbeta med jämställdhet inom scenkonst (Hermele, 2007) kan därför 

ha upplösts. Men frågan är hur Metoo har påverkat personer i teaterbranschen och om ett 

fenomen på sociala medier faktiskt kan ge avtryck och förändringar i det verkliga livet. Det är 

därför viktigt utifrån en företagsekonomisk synvinkel att undersöka hur jämställdhet tar sig till 

uttryck i organisationer inom teaterbranschen samt att undersöka arbetsmiljön ur ett 

genusperspektiv (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012).  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur personer verksamma inom teaterbranschen har upplevt 

fenomenet Metoo, både personligen och utifrån sin arbetsroll i organisationen eller föreningen. 

Studien vill söka förståelse för hur anställda i teaterbranschen både reflekterar kring orsaker 

bakom Metoo, vad de bakomliggande orsakerna till Metoo är samt om personerna har upplevt 

eventuell förändring sedan Metoo startade. 
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Teoretisk referensram  

För att kunna besvara syftet har uppsatsen använt teorier som utgår från ett samhälls- och 

organisationsperspektiv. Detta genom att belysa hur makt uppstår, förändras och kan uttrycka 

sig samt vilken roll kön och sexualitet har i organisationer. Vidare fortsätter kapitlet med en 

insyn i sexualitet och sexuella trakasserier i teatervärlden.  

 

Makt, sexualitet och relationellt ledarskap 
Idéhistorikern och filosofen Michel Foucault har i flera av sina böcker diskuterat makt utifrån 

olika aspekter. En av de maktformer som Foucault (2017) diskuterar är den som han benämner 

som den panoptiska makten. Denna maktform kommer ur idén om ett fängelse ritat av Jeremy 

Bentham. Grundidén med fängelset är att den är utformad som en rund byggnad med ett 

övervakningstorn i mitten. Fångarna sitter i celler runtom denna byggnad där de inte kan se 

några andra fångar utan endast tornet i mitten där övervakarna är. Dock ser de inte vem eller 

om någon befinner sig i övervakningstornet. Fångarna är ständigt synliga för makten utan att 

de själva kan se av vem eller när de övervakas. Foucault menar att denna makt finns i samhället 

och disciplinerar individen genom att den som blir övervakad aldrig kan veta när den är 

övervakad och därmed ständigt beter sig på det sätt som makten vill. Denna form av makt 

kategoriserar individer i grupper som normal eller onormal. De som är onormala på något vis 

ska låsas in för att studeras och analyseras för att vidare kunna omvandlas till att bli normala. 

Den som blir övervakad förser makten med information om sig själv men är “aldrig subjekt i 

en kommunikation” (Foucault, 2017, s. 234). Genom att ingen vet när de övervakas blir makten 

självdisciplinerande (Foucault, 2017). 

  

Den panoptiska eller disciplinära makten befäster sig med hjälp av exempelvis skolor, 

psykoanalys, sjukhus och fängelser, platser där individen blir kontrollerad (Foucault, 2017). 

Alla så kallade maktmekanismer använder sig av detta idag, det är ett sätt att visa vad som är 

normalt och onormalt och samtidigt kontrollera och förändra det (Foucault, 2017). Foucault 

menar att den panoptiska makten kan användas, eller redan används, i hela samhället. Makten 

kan utökas i samhället genom att verka ner till varje individ, ut i de minsta beståndsdelarna av 

samhället. Den panoptiska makten genomsyrar allt och alla på ett sådant sätt att makten 

egentligen aldrig behöver verkställas. Vem som helst kan utöva makten eftersom övervakaren 

är osynlig, maktutövaren är med andra ord inte relevant för att makten ska verka. Styrkan i 

denna form av makt ligger i att den utan att behöva ingripa får människorna att anpassa sig till 

en fastställd ram (ibid). 

 

Makt, sexualitet och språk 

I boken Sexualitetens historia: Band 1 - Viljan att veta (2009) diskuterar Foucault en liknande 

makt när han resonerar kring hur samhället ser på sexualitet och hur makten har hanterat detta. 

Foucault menar att makten finns överallt, på alla plan och i alla led, den verkar uppifrån och 
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ned och nedifrån och upp samt även horisontellt. Människor uttrycker ständigt makt i sitt 

beteende och i varje relation verkar och används makt. Sexualitet har en betydelsefull funktion 

i maktrelationer och kan användas som medel för att nå ett syfte. Foucault menar att makten 

har ett syfte, den har mål och mening, men det finns ingen person bakom som styr detta, inget 

subjekt som kontrollerar makten. Det kan upplevas som att makten är fastlagd och beständig 

men det är i själva verket en synvilla av alla små rörelser som ständigt skapar makten. Språket 

och det som sägs, diskursen, kopplar ihop makt med kunskap därför blir talet det som skapar 

kunskap och makt. Att inte tala om något, tystnad, skyddar makten, men även språket kan 

skydda makten (Ibid). 

 

Relationellt perspektiv på makt  

Det finns också ett perspektiv på makt som handlar om människors samlade engagemang. 

Organisationsforskaren Monika Kostera (2014) diskuterar möjligheten för människor från alla 

sociala klasser och länder att socialt organisera sig för att utmana den maktstruktur som 

upprätthålls av företag vilken kan vara inhuman och korrupt. Genom att individer går samman 

kan de kollektivt ta anspråk på den makt som är befäst på en global nivå (Koster, 2014). 

Organisations- och genusforskaren Joyce Fletcher (2004) diskuterar makt utifrån post-heroiskt 

ledarskap som också bygger på ett relationellt perspektiv. Fletcher menar att i system där 

ojämställda maktrelationer förekommer tenderar de grupper med mindre makt att förvränga sig 

själva i relation till andra, att bli extra känsliga och anpassa sig till de behov, önskningar och 

implicita förfrågningar som gruppen eller individen med större makt har. I system av ojämställd 

makt tenderar alltså de med mer makt att få sina behov tillgodosedda utan att behöva be om 

det, medan de med mindre makt istället förväntas ta hänsyn. Relationen blir därmed inte 

ömsesidig. Fletcher argumenterar för det relationella perspektivet på makt som bygger på en 

jämn maktfördelning där makten delas tillsammans mellan individerna snarare än hierarkiskt: 

“reenvisioning the very notion of power from ‘power over’ to ‘power with’” (Fletcher, 2004, s. 

650). En makt som Fletcher menar bygger på egenskaper av att kunna samarbeta och visa 

ömsesidigt beroende, något som felaktigt är förknippat med maktlöshet i samhället och en 

feminin form av maktutövande (Fletcher, 2004).  

 

Relationellt ledarskap 

Den relationella makten i “power with” används även i det relationella, även kallat post-

heroiska, ledarskapet, vilket är en flytande form av ledarskap där ledare och följare inte har 

fasta roller utan dessa kan skifta (Fletcher, 2004). Ledarskapet är en process snarare än ett 

stillastående tillstånd som verkar upp, ner och genom hierarkin i organisationen. Det 

relationella perspektivet handlar om att skapa en lärandemiljö för hela kollektivet, både för 

ledare och för följare, snarare än att belysa den enskilde ledaren. För att skapa en miljö av 

ömsesidigt lärande krävs både relationell kompetens men även emotionell intelligens såsom 

självmedvetenhet, empati, sårbarhet och öppenhet oavsett vilken auktoritär position individen 

har i gruppen eller organisationen (Ibid). Fletcher menar att det post-heroiska ledarskapet 

omedvetet har kopplats till femininitet då dess utmärkande drag anses vara feminina attribut. 
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Eftersom män länge har dominerat i arbetslivet finns det en bild av att arbete och maskulinitet 

hänger ihop, och att även kvinnor upplever att de bör vara mer maskulina för att göra ett bra 

jobb. Detta bidrar enligt Fletcher till att trots nya teorier om ledarskap är det få som förverkligas 

i vardagen då traditionella ideal kring ledarskap lever kvar (Ibid).  

 

Yvonne Due Billing och Mats Alvesson (2000) skriver i en artikel om det så kallade feminina 

ledarskapet och problemet med att koppla femininitet eller maskulinitet till ledarskap. De menar 

att kvinnor som använder sig av maskulina beteenden ursäktas av feminister med att de måste 

göra det för att få ta plats i arbetet eller för att de inte har makt. Detta osynliggör tanken på att 

en kvinna naturligt kan bete sig efter så kallade manliga egenskaper på samma sätt som män 

naturligt kan bete sig så kallat feminint. Både män och kvinnor kan alltså använda sig av 

maskulina och feminina egenskaper, och det är viktigt att separera dessa egenskaper och 

beteenden från män och kvinnor för att inte hamna i stereotypiska könsroller (Ibid).  

 

Kön och sexualitet i organisationer 
I boken Det ordnar sig - Teorier om organisationer och kön (2011) skriver genus- och 

organisationsforskarna Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag att 

studier av organisationskulturer kan bidra till ökad förståelse för de normer och värderingar 

som skapas inom organisationer. Dessa normer och värderingar kan i sin tur bidra till 

uppfattningar om vad som anses vara rätt och fel, normalt och onormalt samt bra och dåligt 

inom organisationer. Ofta finns könsbundna kulturella regler som män och kvinnor behöver 

förhålla sig till och bedöms utifrån. En organisation behöver inte ha en enhetlig 

organisationskultur utan det kan existera parallella kulturer varpå en avdelning i organisationen 

kan verka mer jämställd än en annan. Detta genom att en organisation har olika hierarkiska 

nivåer som kan härbärgera olika kulturer vilka kan uttrycka dominans på olika sätt. Tidigare 

forskning inom organisationsteori har varit könsblind och har därmed ignorerat betydelsen av 

kön inom organisationer. Det var inte förrän från och med 1970-talet som betydelsen av kön i 

organisationer började uppmärksammas (Ibid).  

 

Inom organisationer och även generellt i samhället råder en könsmaktsordning som kan se ut 

på olika sätt men oftast är patriarkal, det vill säga att män har större inflytande i samhället och 

dominerar på maktpositioner (Wahl, et al. 2011). Detta bidrar till en manlig norm inom 

organisationer. Dock är män ingen homogen grupp, den manliga normen i västvärlden utgår 

snarare från att makten tillhör den vita, heterosexuella mannen i medelåldern, på detta sätt 

utesluts andra män och kvinnor från normen (Wahl, 2014). Kvinnor förväntas upprätthålla den 

manliga normen, om kvinnor däremot beter sig på ett sätt som uppskattas hos män kan det ses 

som stötande eller konstigt att de använder sig av det beteendet (Ibid).  

 

Homosocialitet och heterosocialitet 

Män i mansdominerade organisationer tenderar att tycka att jämlikhet är mindre viktigt än män 

i kvinnodominerade organisationer. Grupper med privilegier är sällan medvetna om att de är på 
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en privilegierad position (Wahl, 2014). Begreppet homosocialitet används för att beskriva hur 

män väljer och interagerar med andra män framför kvinnor när det gäller viktiga uppdrag 

(Wahl, et al. 2011). Undersökningar har visat att män högt upp i hierarkier kan vara motsträviga 

till jämställdhet av rädslan för att det ska skada den så kallade homosociala kulturen. Däremot 

tycker vissa yngre män att den homosociala miljön är obehaglig att vistas i men vågar inte 

ifrågasätta av rädslan för att hamna utanför (Wahl, 2014). Men det finns även kvinnor som 

bidrar till att upprätthålla den manliga normen. Begreppet heterosocialitet handlar om hur 

kvinnor bekräftar homosocialiteten genom att aktivt visa stöd till männen, att öppet ta avstånd 

från jämställdhetsfrågor eller anta en könsneutral strategi. Heterosocialitet fungerar 

förstummande gentemot andra kvinnor som riktar kritik mot män. Ofta handlar det om att dessa 

kvinnor vill närma sig den makt som män besitter och väljer därför maktens parti. Utifrån dessa 

perspektiv spelar det alltså ingen roll hur många kvinnor som beträder maktpositioner utan det 

krävs även att den dominerande diskursen och normen utmanas (Wahl, et al. 2011).  

 

Könsmärkning 

Könsmärkning handlar om att vissa positioner inom organisationen är sammankopplade med 

ett specifikt kön vilket skapar homogena grupperingar och bidrar till segregering. Dessa 

positioner kan byta kön som ett resultat av jämställdhetsarbete men också av andra 

omständigheter såsom ekonomiska eller politiska (Wahl, et al. 2011). Könsmärkning betecknas 

ibland som feminint och maskulint istället för kvinnligt och manligt genom att dessa stereotypa 

beteenden och attribut kan finnas hos båda könen. Detta kan dock vara negativt då det bidrar 

till att upprätthålla och forma stereotypa definitioner om könen (Hearn & Parkin, 2001). För att 

analysera könsmärkning inom organisationer krävs ett maktperspektiv genom att det sällan 

handlar om könens specifika sysselsättning utan snarare om vilka arbetsuppgifter som har högst 

status vid det givna tillfället. Detta för att det män gör ofta värderas högre än det kvinnor gör 

och varför manligt könsmärkta positioner ofta har högre status. På så sätt kan det vara en jämn 

fördelning i antal kvinnor och män i en organisation medan maktfördelningen är ojämn (Wahl, 

et al. 2011). 

 

Sexualitet i organisationer 

Forskning har visat att sexualitet i organisationer är kopplat till den könsmaktsordning som 

råder (Wahl, et al. 2011). Sexualitet i organisationer är ett forskningsområde som enligt Jeff 

Hearn och Wendy Parkin (2001) har fått genomslag på grund av två historiska rörelser. Det ena 

är andra vågens feminism som under 1970-talet bidrog till att kvinnor aktivt tog kontroll över 

sina egna kroppar och sin sexualitet vilket skapade både en politisk och en akademisk agenda 

om sexualitet i organisationer. Det andra är hbtq-rörelsen som påverkat forskningsområdet på 

en post-strukturell nivå genom att problematisera heterosexualiteten som norm (Ibid). Enligt 

Hearn och Parkin är organisationer platser för social interaktion men det är mer komplext än 

att endast beakta det synliga. En betydande del inom organisationen är det osynliga, vilket ofta 

handlar om kön, sexualitet och våld (Ibid). Hur sexualitet i organisationer uttrycks kan enligt 

Wahl, Holgersson och Höök (1998) delas in i kategorier av det synliga, det osedda och det 
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ogripbara vilka bildar kulturella uttryck inom organisationen. Synlig sexualitet handlar om det 

som kan tolkas som exempelvis sexuella relationer, beteenden eller trakasserier. Osedd 

sexualitet handlar om exempelvis underliggande sexuella föreställningar eller begär. Ogripbar 

sexualitet handlar om att sexualitet ofta är svårtolkad i vissa hänseenden när det handlar om 

exempelvis anspelningar och skämt (Ibid).  

 

Könsmaktsordningen bidrar till att mäns sexualitet ofta är osynlig då den är normaliserad 

(Wahl, et al. 2011). Istället synliggörs kvinnors sexualitet vilket kan förklaras med att det 

bygger på en föreställning om att kvinnor bär på ansvaret för sexualiteten genom att mäns 

sexualitet inte går att kontrollera. Könsroller bidrar till att skapa och bibehålla mäns och 

kvinnors beteenden på arbetsplatser. Enligt organisationsforskaren Barbara Gutek  (1996) är en 

av kvinnans roller är att vara ett sexuellt objekt och därför förväntas kvinnan vara sexuell och 

att naturligt skapa sexuella inviter till män (Ibid). På samma sätt som mäns sexualitet är norm 

så är även heterosexualiteten dominerande och bidrar till könsstereotyper som exempelvis att 

kvinnliga chefer behöver mer tid att ta hand om barnen än vad manliga chefer behöver (Wahl, 

et al. 2011). Eftersom kvinnan har rollen som sexuellt objekt finns en stereotyp föreställning 

om att kvinnor använder sin sexualitet på arbetsplatsen för att få karriärmässiga fördelar i 

organisationen (Gutek, 1996). Undersökningar har dock visat att det snarare är män som 

använder sin sexualitet på arbetsplatsen, i större utsträckning genom sexuella anspelningar i 

språket och i mindre utsträckning genom sexuella fysiska närmanden antingen som hot för att 

förminska en kvinna på hög position eller för att utnyttja sin maktposition (Ibid).  

 

Sexuella trakasserier i organisationer 

Sexuella trakasserier var ett av de första fenomenen att synliggöras inom forskningsområdet 

sexualitet i organisationer och definieras som “oönskade handlingar av sexuell natur” (Wahl, 

et al. 2011). Sexuella trakasserier är kopplat till en typ av våld som kan yttra sig fysiskt men 

även genom mobbning, förtal och skämt (Hearn & Parkin 2001). Sexuella trakasserier kan 

förekomma som en öppen del av vardagen men kan även vara dold i organisationskulturen. 

Vanligtvis finns en beroenderelation mellan den trakasserade och den som trakasserar där den 

sistnämnda oftast befinner sig på en hierarkiskt högre position. Men det existerar även motsatta 

beroenderelationer (Wahl, et al. 2011). Undersökningar som Gutek (1996) genomfört har även 

visat att människor ofta ser sexuella beteenden som något personligt och ett resultat av 

individuella önskningar och ageranden snarare än influerat av hierarki, arbetsroller och 

organisatoriska normer. Därför uppfattar människor det som att det inte ska lösas av 

organisationen utan snarare av individen själv (Ibid). Regelbunden könskränkande behandling 

är ett exempel på sexuella trakasserier som normaliserats inom organisationen (Wahl, et al. 

2011). När sexualiseringen blivit en del av kulturen är det lätt att sexuella trakasserier antas 

vara en del av arbetet vilket gör att kvinnor upplever det svårt att göra en anmälan (Ibid).  
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Sexualitet, språk och kommunikation 

Organisation- och genusforskaren Sarah Rutherford (2001) beskriver hur kommunikation och 

sexualitet kan verka exkluderande för vissa kvinnogrupper i organisationen. Genom språket 

kan kvinnor exkluderas som ett resultat av att det råder en manlig jargong som tar sig uttryck i 

ett militärt språk, ett sportsligt språk och ett sexuellt språk. Dessa språk finns inte i samma 

utsträckning i kvinnors vardagliga språk. Det militära och sportsliga språket kanske inte 

uppfattas som stötande för kvinnor men har en avskärmande effekt. Det sexuella språket kan ta 

sig i uttryck genom manliga sexskämt som kvinnor förväntas skratta åt samtidigt som det inte 

är lika accepterat för kvinnor att skämta på samma vis. Sexualitet kan enligt Rutherford (2001) 

användas som ett hjälpmedel för män att kontrollera, förminska eller härska över kvinnor. 

 

Sexuella trakasserier i teaterbranschen 
I en artikel av forskarna Bård Kleppe och Sigrid Røyseng (2016) presenteras en undersökning 

av sexuella trakasseriers utbredning och förekomst i teatervärlden i Norge. Där fastslog man att 

sexuella trakasserier är ett större problem i teaterbranschen än på andra arbetsplatser i Norge 

(Ibid). Riskfaktorerna som presenteras i artikeln är relaterade till den karismatiska auktoriteten 

som har en stor maktbas inom teatervärlden. De som sitter i maktpositioner omges ofta av en 

karisma, de betraktas som så kallade konstnärsgenier och har en karaktäristisk roll i 

teatervärlden (Kleppe & Røyseng, 2016).  

 

Det “manliga geniet” 

Begreppet geni härstammar från romarnas tid där Genius var en skyddsängel som vakade över 

mäktiga män (Skoglund, 1987), genius var därmed något exklusivt för män. Linda Nochlin 

skriver i sin essä Why have there been no great women artist från år 1988 att det historiskt har 

ansetts att män ska stå för det genialiska vid skapandet av konst. Det är män som har blivit 

upplyfta och hyllade för att vara genier. På olika sätt har kvinnor inte fått den möjligheten eller 

utrymmet att bli betraktade som genier. Detta beror på ett flertal saker såsom hur utbildningar 

för konstnärer har varit strukturerade till vilken kvinnosyn det finns rent allmänt i samhället. 

Det har helt enkelt inte funnits någon möjlighet för kvinnor att bli genier (Nochlin, 1988). 

 

Det har länge funnits en etablerad syn om att genialitet och galenskap hänger samman. Ett geni 

måste nästan vara lite galen för att accepteras som geni (Skoglund, 1987). Vidare har det funnits 

ett synsätt om genialitet som en mystisk “superkraft” som bara geniet besitter (Nochlin, 1988). 

Denna genistämpel av vissa konstnärer har gjort att andra sett mellan fingrarna på deras 

oacceptabla beteende menar Rosenberg (2012). Kant påstod att “geniet sätter sina egna lagar” 

(Skoglund, 1987, s. 14). Föreställningen om det manliga geniet lever kvar i vårt samhälle och 

hyllas än idag. Detta påverkar hur bidrag fördelas, vem som får arbete och villkoren för arbetet 

(Rosenberg, 2012). I en förlängning är det till större del män som styr vad som syns i konst och 

kultur vilket leder till att kvinnor har fått lära sig att se världen genom en mans blick (Ibid). 

Kvinnor indoktrineras till att se världen genom männens ögon, även männens syn på kvinnor. 
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Det är mannen som ger kvinnan hennes identitet och den är till för mannens välbehag. På så 

sätt ser kvinnor även på sig själva som någon som ska behaga mannen (Ibid). 

  

Normalisering av sexuella trakasserier 

Att sexuella trakasserier förekommer i större grad i teaterbranschen är inte något exklusivt för 

studien Kleppe och Røyseng (2016) genomförde i Norge. I en undersökning av kulturbranschen 

i Nederländerna upptäckte forskarna Sofie Hennekam och Dawn Bennett (2017) att sexuella 

trakasserier även där är vanligt förekommande och något som accepteras av de som arbetar i 

branschen. De genomgripande aspekterna i denna bransch, i teatern liksom i andra 

kulturverksamheter, är otryggheten, att det är oreglerat samt att konkurrensen om arbete är hård. 

Detta skapar en miljö där sexuella trakasserier kan förekomma. Även om kulturbranschen har 

en aura kring sig om att vara nytänkande och attraktiv är den alltjämt ojämställd (Ibid). Det som 

framkom i artiklarna var att verksamma i kulturbranschen blir utsatta för sexuella trakasserier i 

större grad än andra yrkesgrupper (Kleppe & Røyseng, 2016; Hennekam & Bennett, 2017). I 

Kleppe och Røysengs (2016) studie såg man att skådespelare är en yrkesgrupp som är extra 

utsatta varav kvinnliga skådespelare i ännu högre grad än manliga. Det framgick att sexuella 

trakasserier uppfattas som något normalt i kulturbranschen och något man måste stå ut med för 

att kunna göra karriär eller av rädsla för att förlora jobbet (Kleppe & Røyseng, 2016; Hennekam 

& Bennett, 2017). Personer som är nya i branschen lär sig att det är så det ser ut och på så vis 

förs strukturer och beteenden vidare från generation till generation (Hennekam & Bennett, 

2017). Av de som blir utsatta för sexuella trakasserier är det få som anmäler dessa trakasserier 

och övergrepp (Kleppe & Røyseng, 2016). Det kan bero på att trakasserier från män i högre 

maktposition uthärdas då kvinnor tror att det kan gynna deras karriär eller av rädsla för att det 

ska förstöra karriären (Hennekam & Bennett, 2017). Dessa beteenden från män ses med andra 

ord som besvärliga men oundvikliga för att ta sig in och uppåt i branschen.  

 

Kvinnan som objekt 

När kvinnor kommer in i branschen och ser att sexuella trakasserier accepteras av andra kvinnor 

blir det svårare för dem att försvara sig emot detta. Det blir då problematiskt för dem att veta 

hur de ska handskas med trakasserierna eftersom det inte finns någon i deras omgivning som 

kan föregå med exempel. Det finns enligt Hennekam och Bennett (2017) en uppfattning om att 

det är upp till varje individ att lära sig sin egen gräns för vad som är acceptabelt. Men när det 

inte finns någon tydlighet i vad som accepteras och inte kan detta vara svårt. De som begår 

övergreppen är oftast andra skådespelarkollegor, regissörer eller andra i en högre maktposition 

(Kleppe & Røyseng, 2016). Då det är en skådespelares uppgift att vara kvar i andra personers 

känslor och beteenden på scenen leder det till att skådespelare lär sig att stå kvar och stå ut 

(Rosenberg, 2012). En skådespelares verktyg är kroppen varav kvinnans kropp inom scenkonst 

har porträtterats som ett objekt för publiken att se på. Att se våld mot kvinnor på scen eller film 

är något som tagit stor plats och kanske därför också har normaliserats när vi får se levande 

kvinnor spela offer för mäns våld (Ibid). Regissörens roll beskrivs som viktig då den står för 

skapandet och det kreativa, de anses kunna förlösa skådespelarnas potential och därför kan 
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regissören få andra att göra nästan vad som helst (Ibid). De maktobalanser som finns bland 

ledare inom teatern såsom lärare, producenter och regissörer gör skådespelarna extra utsatta då 

dessa personer är de som kan hjälpa eller stjälpa karriären. Det har visat sig att framförallt 

kvinnor i otrygga arbetsomständigheter såsom kontraktsanställningar löper större risk för att bli 

utsatta för sexuella trakasserier (Hennekam & Bennett, 2017).  

 

Konstens värde 

Genom att konsten har det högsta värdet överskuggas andra aspekter av arbetskulturen som gör 

att könsstereotyper och könsdiskriminering uppstår och fortsätter att råda (Kleppe & Røyseng, 

2016). Det finns som tidigare nämnts en sfär kring kulturbranschen som gör den attraktiv att 

vara i (Hennekam & Bennett, 2017) vilket kombinerat med synen på att konsten går före allt 

annat skapar utrymme för att sexuella trakasserier accepteras (Kleppe & Røyseng, 2016). Som 

skådespelare ska konstens högsta värde återspeglas i det arbete som utförs (Hennekam & 

Bennett, 2017) och en kvinna har en förväntan på sig att vara söt och trevlig, inte jobbig och 

svår (Ibid).  

 

Informella nätverk 

Att få jobb som skådespelare handlar mycket om informella kontaktnätverk (Kleppe & 

Røyseng, 2016). Det är därför viktigt att umgås i rätt sammanhang, känna personer som kan 

hjälpa karriären och att kunna framhäva sig själv på ett bra sätt. Detta görs ofta i sammanhang 

där alkohol konsumeras som på exempelvis premiärfester (Ibid). Dessa nätverkande grupper 

som skådespelare vistas inom är ofta exkluderande och diskriminerande mot andra grupper 

såsom kvinnor (Hennekam & Bennett, 2017). Det är svårt att få jobb och konkurrensen är hård 

och som kvinna är konkurrensen ännu hårdare då kvinnors karriär ofta är kortare än männens. 

I Kleppe och Røysengs (2016) studie uttryckte kvinnorna att detta beror på att kvinnor efter 40 

års ålder har en mycket liten chans att kunna fortsätta sin karriär. Därför är det viktigt att vara 

attraktiv (Ibid), då kön och utseende är viktigare än erfarenhet och kunskap. Detta kombinerat 

med långa arbetsdagar, informell rekrytering och informella nätverk skapar en otrygg och 

ohållbar arbetsmiljö. Utövarna har lite makt över hur de ska arbeta och vilka arbetsuppgifter de 

får (Hennekam & Bennett, 2017). 

 

Intimitet 

Att behöva vara en del av informella nätverk gör att gränsen mellan privatliv och professionellt 

liv blir diffus vilket skapar större utrymme för sexuella trakasserier (Hennekam & Bennett, 

2017). Skådespelare är även intima med varandra och fysiskt nära sina arbetskamrater på ett 

sätt som inte sker i många andra yrkesområden (Ibid). Arbetsmiljöer där anställda är intima 

med varandra skapar ofta en sexualiserad stämning (Alvesson & Köping, 1993). Det fysiska 

arbete gör att gränsen för vad som är arbete och vad som är sexuella trakasserier blir diffus 

(Ibid). Då det är ett fysiskt arbete kan det vara otydligt vad som är sexuella trakasserier och vad 

som är arbete (Hennekam & Bennett, 2017). De svävande gränserna bildar gråzoner för det 
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erotiska i teaterbranschen och kan vara det som leder till sexuella trakasserier (Kleppe & 

Røyseng, 2016). 

 

Sammanfattning av teoretisk referensram 
För denna studie har Foucault använts för ett brett maktperspektiv genom att förstå hur makt 

påverkar och integreras i hela samhället. Sexualiteten är något som kan användas som ett 

maktmedel och utövas utifrån diskurser i samhället snarare än utifrån enskilda individer eller 

grupper. Det relationella perspektivet på makt och ledarskap utifrån Kostera, Fletcher, Due 

Billing och Alvesson har använts i studien för att skapa förståelse för hur makt uttrycker sig i 

andra former än hierarkiskt när människor kollektivt går samman för en sak. Ledarskap kan 

även utövas genom gruppen och inte bara hierarkiskt av en person, ledarskap märks ofta som 

feminint eller maskulint med avseende på egenskaper sprungna ur könsstereotyper.  

 

Teorier om organisation och sexualitet beskriver hur det råder en manlig norm inom 

organisationer som bidrar till att kvinnor anses vara underställda männen. Sexuella trakasserier 

kommer ofta utifrån en beroenderelation som är kopplad till makt och könsmaktsordning. För 

studien har dessa teorier kommit till användning genom en djupare förståelse för hur kvinnors 

och mäns roller och positioner i organisationer kan bidra till att sexuella trakasserier uppstår.  

 

Studierna och teorierna om sexuella trakasserier i teaterbranschen beskriver hur sexuella 

trakasserier är ett problem med flera bakomliggande faktorer. De otrygga arbetsförhållandena, 

det intima arbetet och det informella karriärsbyggandet är en stor del av hur branschen är 

uppbyggd. I denna studie av Metoo i teaterbranschen är det viktigt att få en förståelse för hur 

teaterbranschen ser ut och vad som kan leda till de berättelser som Metoo lyfte fram.  
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Metod  

Uppsatsen har utgått från en kvalitativ forskningsmetod med en fenomenologisk 

forskningsstrategi då studien utgår från människors upplevelser och känslor (Denscombe, 

2009). Fenomenologi strävar efter att få förståelse för individens erfarenhet av någonting 

snarare än att hitta orsakerna bakom (Denscombe, 2009). Den fenomenologiska 

undersökningen försöker “se saker genom andras ögon” (Ibid, s. 112) och återspegla detta så 

likt ursprungsberättelserna som möjligt.  

 

Det fenomen som denna studien baserats på är Metoo i teaterbranschen. Detta genom att det är 

en händelse som bidragit till större samhällsdebatt och politisk aktivitet än något annat tidigare 

feministiskt fenomen på sociala medier (Regeringen, 2017, a). En kvalitativ metod har valts då 

den ger en djupare förståelse för fenomenet och bidrar till viktiga insikter som kanske inte skulle 

uppenbarat sig genom en kvantitativ undersökning (Rienecker & Stray-Jorgensen, 2014). En 

avgränsning har gjorts inom kultursektorn mot scenkonst och specifikt mot teater med 

anledning av att detta område stod för det första svenska Metoo-uppropet under namnet 

#tystnadtagning.  

 

De teorier som redogjordes för i teorikapitlet valdes till uppsatsen genom en parallell process 

av insamling och bearbetning av empiri. Med en uppfattning om vilken riktning studien skulle 

ta togs teorier fram under arbetets gång som ansågs passa till uppsatsen samt kunde appliceras 

på den empiri som presenteras i nästkommande kapitel.  

 

Urval inom teaterbranschen 
Genom att undersökningen baseras på en fenomenologisk studie har studieobjekten inte utvalts 

slumpmässigt utan på grund av sina utmärkande kännetecken (Denscombe, 2009). I detta fall 

handlar det om aktörer verksamma inom teatervärlden. För att få ett brett perspektiv har 

studiens urval baserats på politiska aktörer, statliga bidragsgivare, nationalscener, fria grupper, 

bransch- och arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och skolor. På nästa sida följer en bild 

av aktörer inom teaterbranschen som urvalet har genomförts utifrån. 
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Figur 1. Överblick av teaterbranschens olika aktörsområden 

 

Utifrån dessa aktörsområden valdes först Kulturdepartementet, Riksteatern och en fri 

teatergrupp. När vi sedan förstod att perspektivet på branschen behövde breddas valdes även 

Statens kulturråd, Teaterförbundet, Konstnärliga och kulturella yrkesutövares samarbetsnämnd 

och Stockholms dramatiska högskola. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av dessa olika 

aktörer.  

 

Kulturdepartementet  

Kulturdepartementet är ett departement under Regeringen som arbetar med frågor som bland 

annat berör kultur och mänskliga rättigheter. Regeringen utformar med hjälp av 

Kulturdepartementet de kulturpolitiska målen som statliga kulturorganisationer arbetar utifrån 

(Regeringen, 2018, d). Inom Kulturdepartementet finns olika enheter där Enheten för 

konstarterna arbetar för att stödja scenkonsten. Enheten utser ordförande och 

styrelsemedlemmar till de statliga teaterinstitutionerna som nationalscenerna Kungliga 

Dramatiska Teatern, Riksteatern och Kungliga Operan (Ibid). De tar fram regleringsbrev och 

riktlinjer till nationalscenerna och har även Statens kulturråd som en myndighet under 

sig (Kulturrådet, 2018, a). 
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Riksteatern 

Det andra studieobjektet är nationalscenen Riksteatern som i grunden en ideell förening 

bestående av 40 000 medlemmar och är en turnerande nationalscen som besöker större delen 

av Sverige årligen (Riksteatern, 2018). För närvarande är det cirka 360 anställda inom 

organisationen och ungefär hälften av dem har en tillsvidareanställning (Issuu, 2017). 

 

Urvalet av teaterinstitution genomfördes utifrån de tre nationalscener som finns i Sverige. 

Nationalscenerna är organisationer som får statligt stöd från Kulturdepartementet genom 

Kulturrådet och har därför krav på sig att agera i samklang med politiska riktlinjer (Regeringen, 

2017, b). Nationalscenerna fick efter Metoo hårdare krav från Regeringen att kontinuerligt 

rapportera om hur de hanterar sexuella trakasserier inom organisationen (Regeringen, 2018, c). 

 

Frigrupp 

Fri scenkonst är oberoende av politisk påverkan och driver sin verksamhet utifrån egna 

föreskrifter. Däremot kan fria teatergrupper ansöka om bidrag från statliga kulturinstitutioner 

och behöver då uppfylla vissa kulturpolitiska krav (Kulturrådet, 2018, a). Den frigrupp som 

undersöktes i denna studie består av fem medlemmar vilket gör den till en relativt liten frigrupp. 

Frigruppen grundades år 2013 och arbetar kollektivt med regi, manus och skådespeleri. De har 

ingen fast scen utan turnerar på skolor eller hyr in sig på olika scener. Gruppen har gick på ett 

år från att omsätta 20 000 kronor till 300 000 kronor som till största del kommer från 

biljettförsäljning och kulturbidrag.  

 

Statens kulturråd 

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet som har till uppdrag att utveckla och 

sprida kulturen med de kulturpolitiska målen som bas. Regeringens budget till kulturområdet 

fördelas via Kulturrådet. Antal anställda är 75 och i styrelsen som utses av regeringen sitter det 

högst nio ledamöter (Kulturrådet, 2018, b).  

 

Teaterförbundet 

Teaterförbundet är ett fackförbund för personer aktiva inom scen- och filmbranschen. Genom 

kollektivavtal försöker Teaterförbundet tillsammans med arbetsgivare att ge arbetstagarna de 

främsta arbetsvillkoren. Vidare hjälper Teaterförbundet med frågor rörande branschen, 

politiken samt juridik såsom upphovsrätt (Teaterförbundet, 2018).  

 

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) 

KLYS är en samarbetsnämnd mellan konstnärliga föreningar och har funnits sedan år 1959. 

KLYS företräder genom sina 14 medlemsorganisationer “ca. 30 000 konstnärliga yrkesutövare 

inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse” (KLYS, 
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2018). KLYS arbetar med samma frågor och inom samma områden som Teaterförbundet men 

med en större bredd i medlemmar inom konst- och kulturområdet.  

 

Stockholms dramatiska högskola (StDH) 

StDH är Stockholms högskola för studenter och forskare som vill utbilda sig och forska “inom 

film, radio, tv, teater och annan scenkonst” (Stockholms konstnärliga högskola, 2018). Ett 

viktigt mål för StDH är att studenter ska arbeta interdisciplinärt. På högskolan finns det tre 

institutioner: institutionen för film och media, institutionen för scenkonst samt institutionen för 

skådespeleri (Ibid). 

  

Intervjuer  
Den typ av forskningsdesign som valdes för studien är semistrukturerade intervjuer med frågor 

och teman som förbereds innan men där det lämnas utrymme för öppna svar som kan uppenbara 

nya infallsvinklar (Denscombe, 2009). För att åstadkomma intervjuerna kontaktades varje 

organisation vilka sedan hänvisade till lämplig person som ville och kunde svara på frågor 

rörande Metoo inom organisationen, med undantag för skådespelarna som kontaktades 

personligen direkt. Under arbetets gång framkom att det krävdes fler intervjuer därför 

beslutades det att skicka ut frågeformulär via mail till skådespelare, regissörer och andra 

verksamma både i fria teatergrupper och institutioner. För att täcka majoriteten av 

teaterbranschen har det även genomförts fyra telefonintervjuer med personer från 

Teaterförbundet, KLYS, Kulturrådet och StDH. Totalt genomfördes sex personliga intervjuer 

med sju personer, fyra telefonintervjuer och fyra mail med svar på frågeformuläret kom tillbaka 

av totalt 23. 

 

Alla semistrukturerade intervjuer utgick från frågorna i Bilaga 1 samt bandades och 

transkriberades. Frågorna i Bilaga 1 utgjorde stommen för de semistrukturerade intervjuerna 

men frågorna varierade något beroende på vilken person som intervjuades. Exempelvis 

handlade frågorna mer om kultur när Kulturdepartementet intervjuades, och när skådespelare 

intervjuades lyftes teman som intimitet och hur det är att arbeta i teaterbranschen som 

skådespelare. Några intervjuer transkriberades i sin helhet medan det i andra intervjuer valdes 

ut specifika delar som ansågs relevanta. Detta för att vi med tiden insåg svårigheten med att 

hinna transkribera allt material. Telefonintervjuerna utgick från Bilaga 2 och bandades inte men 

antecknades under intervjuns gång och renskrevs direkt efteråt när informationen fortfarande 

var färsk i minnet.  

 

I förarbetet intervjuades genusvetaren Vanja Hermele på Stockholms universitet. Intervjun var 

relativt förutsättningslös och bestod av en kombination mellan att få hjälp med upplägg för 

uppsatsen samt att få höra hennes tankar om Metoo. Vanja har under många år forskat inom 

kulturbranschen med jämställdhet som fokus samt skrivit publikationer åt bland annat 

Myndigheten för Kulturanalys, Konstnärernas Riksorganisation samt Svensk Teaterunionen 
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och Svensk ITI. Hon har vidare bland annat skrivit en bok åt Teaterförbundet om synen på 

jämställdhet på teatern och hur man kan arbeta för att den ska förbättras.  

 

På Kulturdepartementet har två kvinnliga anställda intervjuats på Enheten för konstarterna. Den 

ena personen, Rani Kasapi, är chef för Enheten för konstarterna och den andra, Lisa Poska, är 

handläggare. Personerna är inte politiskt valda utan är tjänstemän (-kvinnor). Anledningen till 

att dessa personer blev tillfrågade beror på att kulturminister Alice Bah Kuhnke efter förfrågan 

inte kunde ställa upp på en intervju, istället hänvisades vi av departementssekreteraren till Rani 

och Lisa. Intervjun varade ungefär 30 minuter. Stämningen var formell och vi upplevde att 

personerna ville hålla ett neutralt och professionellt förhållningssätt till frågorna.  

 

På Riksteatern har sammanlagt två anställda intervjuats, Magnus Aspegren som är VD och 

Puma Lagos som är huvudskyddsombud. Intervjuerna genomfördes på olika dagar och tog plats 

på Riksteatern. En förutfattad mening innan intervjun var att Magnus i egenskap som VD skulle 

anta en formell roll men vi blev positivt överraskade då han var personlig och delade med sig 

av tankar och värderingar. Även Puma upplevde vi som personlig, engagerad och insatt i ämnet. 

De respektive intervjuerna tog ungefär en timme.  

 

I frigruppen intervjuades tre personer, då dessa personers specifika identitet inte är relevant för 

studien har dem gjorts anonyma och fått pseudonymerna Tomas, Katja och Sofie. Alla tre är 

skådespelare och startade den fria teatergruppen tillsammans med en till person. I frigruppen 

arbetar de, enligt dem själv, interaktivt där rollerna skiftar och roterar. Alla tre har även andra 

projekt och arbeten inom teater och konst vid sidan av. Intervjun med Tomas genomfördes 

hemma hos honom vilket kan ha bidragit till den avslappnade stämningen. Han var personlig 

och delade med sig av händelser som ibland var känslosamma. Intervjun varade ungefär 60 

min. Även Katja intervjuades i sin hemmiljö och upplevdes som engagerad och väl insatt i 

ämnet, hade många åsikter och synpunkter och delade även med sig av personliga upplevelser. 

Denna intervju tog drygt en timme. Sofie blev intervjuad på ett café vilket kan ha haft en negativ 

inverkan på intervjun då det upplevdes som svårt att gå in på djupet i frågorna och svaren blev 

relativt korta. Denna intervju blev därför inte längre än 35 minuter.  

 

Utöver personliga intervjuer genomfördes även fyra telefonintervjuer. Dessa varierade i tid 

mellan 15 minuter till 35 minuter. De personer som intervjuades var Teaterförbundets 

förbundsdirektör Mika Romanus, Kulturrådets jurist Greta von Rosen Stövind, Simon Norrthon 

som är prefekt och konstnärlig ledare på Stockholms Dramatiska Högskola, samt Marika 

Lagercrantz som är skådespelare, regissör och ordförande för KLYS. Syftet med dessa 

intervjuer var att få en bredare förståelse för hur Metoo påverkat teaterbranschen i stort.  

 

Frågeformulär 
Då skådespelare, regissörer och andra aktörer i teaterbranschen ofta är svåra att få tag på och 

upptagna skickades istället 23 frågeformulär ut via mail (Bilaga 2). Flera skådespelare som 

kontaktades gällande frågeformulär svarade snabbt och uttryckte att de ansåg det vara ett viktigt 
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och aktuellt ämne men att de dessvärre inte hade tid eller möjlighet att ställa upp på en intervju. 

När frågeformulären mailades ut till samma personer och även andra skådespelare så återkom 

inte många svar. Därmed var svarsfrekvensen låg, endast fyra svar kom tillbaka. Anledningarna 

till det stora bortfallet kan vara många, en betydande orsak kan vara att det är känsliga frågor 

och att vi är främmande personer vilken kan ha bidragit till att personerna inte kände tillräckligt 

förtroende för att svara på frågorna. Frågeformulären bestod av tre öppna frågor som syftade 

till att få en djupare förståelse för hur Metoo har påverkat utövare inom teater. Svaren kom från 

två skådespelare verksamma inom två olika nationalscener vilka har pseudonymerna Björn och 

Tove. En regissör och scenograf från en större frigrupp som har pseudonymen Adam, samt en 

regissör och konstnärlig ledare från en annan etablerad frigrupp som har pseudonymen Vera. 

Dessa svar var dock värdefulla då de kompletterade och utökade övrig empiri. 

 

Metodkritik 
Studiens urval har utgått från att ge en ökad förståelse för vad som hänt inom 

teaterorganisationer efter Metoo både internt inom organisationen samt hur personerna själva 

har blivit påverkade av Metoo. Fenomenologi bemöts ofta med kritik som ifrågasätter hur 

representativt fallet är samt att resultatet endast kan härledas till det specifika fallet som 

undersökts (Denscombe, 2009). Denna studie vill dock undersöka hur människor verksamma 

inom teater upplever Metoo och därför anses detta vara det bäst lämpade urvalet och 

forskningsstrategi. Fenomenologi utgår från att människor och deras upplevelser ska 

respekteras vilket studien syftat till att göra (Ibid).  

 

Semistrukturerade intervjuer valdes därför som metod genom att studien söker kunskap om hur 

människor i teaterbranschen själva har upplevt eventuell förändring sedan Metoo startade. 

Fördelen med denna metod är att intervjuer ger en bättre förståelse för människors känslor och 

tankar vilket kan vara svårt att finna genom exempelvis enkäter (Denscombe, 2009). Intervjuer 

är också en bra metod vid studier som handlar om känsliga ämnen genom att deltagarna, om de 

känner förtroende för forskarna, kan ha lättare att vara öppna och ärliga (Ibid).  

 

Nackdelen med intervjumetoden är exempelvis att deltagarna kan påverkas av forskarnas 

personliga identiteter beroende på deltagarnas egna värderingar och förutfattade meningar. 

Något som kan begränsas av att forskarna har en lugn och behaglig framtoning men dessa 

faktorer kan också vara svåra att påverka. Dessutom kan ämnet vara känsligt att prata om vilket 

gör att det finns en risk att deltagarna inte svarar ärligt, inte vill prata om det eller svarar på ett 

sätt som de tror att forskarna vill (Denscombe, 2009). Därför har det varit viktigt att hålla en 

neutral ton för att i minsta möjliga mån påverka deltagarnas svar i någon riktning. Dock kan 

det faktum att vi är två kvinnor som intervjuade inverkat på hur informanterna svarade, de hade 

möjligtvis formulerat sig annorlunda om vi var två män eller en man och en kvinna. En annan 

viktig aspekt att ta hänsyn till är att intervjuerna genomfördes i olika miljöer, alltifrån hemma 

hos personen till på ett café. Detta kan ha haft stor betydelse för hur avslappnade 

intervjupersonerna kände sig vilket i sin tur kan ha påverkat hur och vad de svarade. Vidare 

befann sig de intervjuade i olika yrkesroller, såsom VD och frilansande skådespelare, vilket 
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även det kan ha färgat deras svar. Vi upplevde att det var svårare att intervjua två personer 

samtidigt där den ena var chef över den andra samt att en stökig miljö som ett café gjorde 

intervjun trögflytande. Något som även försvårade insamlingen av empiri var att vissa 

informanter som arbetar på myndigheter hade svårt att inta en personlig ställning till frågorna, 

de ville snarare svara utifrån sin arbetsroll. Detta gjorde att vi kan ha gått miste om deras 

personliga upplevelser.  

 

Eftersom empirin samlades in på tre olika sätt, genom personliga intervjuer, telefonintervjuer 

och frågeformulär, kan svaren skilja sig beroende på hur påverkade informanterna har varit av 

oss som forskare. Telefonintervjuer kan vara mindre personliga vilket kan påverka 

informanterna på olika sätt, som att informanten kan ha svårare att känna förtroende utan den 

fysiska närvaron av forskaren. Däremot skulle informanten också kunna uppleva det som lättare 

att öppna sig i den situationen. Det vi upplevde var att telefonintervjuerna var svårare att 

genomföra och att informanterna antog en formell roll snarare än en personlig. 

 

Vår ambition var att täcka hela teaterbranschen men med den begränsade tidsramen var detta 

inte möjligt. Exempelvis fanns ingen möjlighet att intervjua skådespelare från privatteatrar eller 

personer som arbetar “bakom scenen” vilket eventuellt hade givit en djupare förståelse för hur 

Metoo har påverkat teaterbranschen.  

 

Forskningsetik  
Eftersom Metoo berör sexuella trakasserier och övergrepp som skett och kanske fortfarande 

sker inom organisationerna är det viktigt att vara medveten om det känsliga material som 

framkommit under intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) tillkommer många etiska 

och moraliska frågor vid kvalitativ intervjuforskning. Dilemman kan uppstå såsom att forskaren 

å ena sidan vill ha djupgående fakta från intervjudeltagarna i sån utsträckning att deltagarna blir 

kränkta och å andra sidan att forskaren är för respektfull och bara får ytligt material. Det finns 

alltså en balansgång mellan etisk omtanke och önskan att erhålla kunskap, något som behöver 

vara noga genomtänkt för att kunna bedriva god forskning. Det som slog oss forskare var hur 

öppna vissa var med sina berättelser och att ingen kände ett behov av att vara anonym. Men för 

denna uppsats skull har vi ändå valt att göra vissa personer anonyma då det inte finns någon 

anledning att nämna deras namn och med hänsyn till personernas integritet.  

 

Som forskare har vi arbetat utifrån klassiskt etiska riktlinjer inom samhällsvetenskaplig 

forskning, såsom informerat samtycke, det vill säga att intervjudeltagarna är medvetna om 

syftet med undersökningen (Ibid). Konfidentialitet genom att vi tillsammans med deltagarna 

har kommit överens om vad som får göras med den data som framkommit av intervjuerna (Ibid). 

Vi har varit medvetna om de konsekvenser som studien kan medföra för intervjudeltagarna och 

kommer inte att publicera data som någon person eller grupp kan fara illa av.  
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Forskarnas roll   

Metoo är något som påverkat och berört oss personligen. Vi och väldigt många fler vill se en 

positiv förändring när det kommer till sexuellt våld och trakasserier i samhället. Som forskare 

har vi dock försökt att hålla en neutral ton gentemot ämnet och agerat utifrån forskarens 

integritet. Om forskaren personligen involverar sig för mycket i deltagarnas världsbild kan 

studien färgas av en subjektiv tolkning snarare än en objektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Dock är det nästintill omöjligt att vara helt objektiv vid en kvalitativ undersökning och studien 

präglas till viss del av oss som genomförde den. Vi har båda två upplevt och arbetat inom 

teaterbranschen, både som skådespelare, producent och administrativ personal. Därför har vi 

som forskare mer kunskap och förståelse för branschen än någon som inte arbetat inom den. 

Det kan också försvåra det neutrala och objektiva förhållningssättet genom att vi kan känna 

igen oss i de berättelser som framkommer i intervjuerna. Att Metoo dessutom handlar om 

kvinnors samlade engagemang för något som vi tror på och har upplevt som kvinnor försvårar 

ytterligare vår neutralitet.  
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Empiri och tolkningar 

Nedan presenteras informanternas upplevelser av hur Metoo påverkat dem själva och hur de 

tror det har påverkat teaterbranschen. Informanterna beskriver olika problem som kan bidra till 

att sexuella trakasserier förekommer inom teaterbranschen, dessa varvas med analys utifrån den 

teoretiska referensramen kring hur makt uppstår och används samt hur kön, sexualitet och 

sexuella trakasserier uttrycks i organisationer och i teaterbranschen. 

  

Hur Metoo har påverkat 

Jag tror det har varit möjligt att befinna sig på teatern utan att se problematiken, 

#tystnadtagning och #metoo har lett till ett stort uppvaknande för väldigt många 

människor som inte velat eller kunnat se dom här sakerna. Det stora synliggörandet 

har lett till en stark motivation att göra något åt det här, faktiskt för alla. Jag tror inte 

jag har stött på någon som inte ser allvaret i det här. 

(Vanja Hermele, doktorand i genusvetenskap vid Stockholms universitet) 

 

Alla informanter i studien menar att det är skillnad i teaterbranschen efter Metoo. Många 

upplever att teaterbranschen har blivit mer medveten kring vad sexuella trakasserier faktiskt 

innebär och hur arbetsgivare och anställda ska agera om någon blir utsatt. Rani Kasapi som är 

enhetschef för Enheten för konstarterna på Kulturdepartementet menar att Metoo har skakat om 

kultursektorn och därmed tagit sig in i strukturella frågor på ett märkbart sätt. Björn som är 

skådespelare på en av nationalscenerna är tacksam över att de gamla strukturerna nu möts av 

friktion, att “de är synliggjorda och därmed mindre hotfulla, också för att de rent empiriskt kan 

få uttalade konsekvenser”.  

  

Ett fåtal informanter uttrycker att den stora omfattningen av sexuella trakasserier är 

överraskande men många är inte är förvånade över att Metoo blivit så stort i teaterbranschen. 

Forskarna Hennekam och Bennett (2017) beskriver att sexuella trakasserier har normaliserats 

och accepterats som en del av kulturbranschen. På detta sätt kan normaliseringen ha bidragit 

till att den stora omfattningen sexuella trakasserier varit osynlig tills normen började 

ifrågasättas. Juristen Greta von Rosen Stövind från Statens kulturråd upplever att Metoo har 

synliggjort att sexuella trakasserier inom scenkonstområdet fortfarande förekommer trots 

lagstiftning och styrdokument och att det inte är acceptabelt. Det har fått människor att agera 

istället för att vara tysta. Riksteaterns VD Magnus Aspegren  uttrycker dock att det är en 

besvikelse att sexuella trakasserier ändå förekommer i så stor utsträckning i teaterbranschen 

och menar:  

 

Var vi inte bättre än så här? Det är det jag tycker tar som hårdast, att man är med 

och driver en bransch som på något sätt är nageln i ögat på etablissemanget. Vi 
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pratar jämlikhetsfrågor, hbtq och andra viktiga frågor i våra pjäser, sen är det bara 

värsta sunkverkstaden bakom kulisserna. 

 

Huvudskyddsombudet Puma Lagos på Riksteatern har haft kännedom om händelser i 

organisationen som hon efter Metoo valde att meddela personalchefen och VD. Men då de 

utsatta inte ville nämna några namn gick Puma endast till personalchefen och VD för att låta 

dem veta vad som har förekommit i organisationen. 

 

Flera informanter upplever att Metoo har bidragit till ett nytt sätt att förhålla sig till 

arbetsplatsen. Adam som är scenograf och regissör menar att Metoo har skapat en moralisk 

kompass som bidragit till öppenhet, nyfikenhet och respekt mellan anställda. Simon Norrthon 

som är skådespelare, prefekt och konstnärlig ledare för skådespelarutbildningen på Stockholms 

dramatiska högskola tror att Metoo har varit ett ”wake up call” för många, också på grund av 

att det var många stora och kända namn som stod bakom uppropen. Han menar att Metoo 

bidragit till att teatrarna kan prata om arbetsmiljö på ett annat sätt idag, till skillnad från tidigare 

då det konstnärliga och ekonomiska varit i fokus. Flera av informanterna upplever att teatern 

har saknat det ”skyddsnät” som Metoo bidragit till att åstadkomma medvetenhet kring. En utsatt 

person kan kanske idag ha lättare för att göra en anmälan eftersom chefer inom teaterbranschen 

troligen har insett allvaret. Vera som är regissör och konstnärlig ledare i en fri teatergrupp 

upplever att kvinnliga skådespelares berättelser om sexuella trakasserier tidigare hållits tillbaka 

på grund av att man saknat det ”skyddsnätet”. Katja som är skådespelare i en fri teatergrupp 

uttrycker att det nu går att hänvisa till Metoo och automatiskt få uppbackning:  

 

Istället för att jag kommer som ensam individ och försöker påpeka något som den 

andra kanske bara förnekar. Då sitter jag i en situation där hälften tror att jag ljuger 

och hälften tycker att jag är överkänslig. 

 

En liknande företeelse belyste Hennekam och Bennett (2017) med att personer verksamma i 

kulturbranschen inte har några att ta efter gällande hanteringen av sexuella trakasserier. 

Eftersom detta är ett normaliserat beteende har det inte funnits någon grund att stå på, något 

som Metoo kan ha hjälpt till att skapa enligt informanterna.   

 

Flera informanter uttrycker att det nu går att utesluta eller ifrågasätta män som sexuellt 

trakasserar vilket var svårt förut. Av de manliga informanterna var det flera som uttrycker att 

de fått en större medvetenhet kring sitt beteende. Simon Norrthon tror att Metoo har bidragit 

till att medvetandegöra privilegiet av att vara vit, heterosexuell man och att frågor som ”hur rör 

jag mig? hur högt pratar jag?” är något som han själv börjat fundera kring och han tror att många 

män också börjat tänka på detta. Wahl (2014) menar att privilegierade grupper i samhället ofta 

inte inser att de är privilegierade. Något som visar på att Metoo kan ha bidragit till att en 

privilegierad grupp som män även börjat inse sin roll i sammanhanget. Tomas som är 

skådespelare i en fri teatergrupp uttrycker att han i arbetet på scenen tar mer hänsyn till sina 

kvinnliga motspelare än tidigare:  
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“När jag tar henne under hakan och trycker upp henne mot mitt ansikte som jag ska 

göra i pjäsen så vet jag inte om jag innan Metoo hade frågat ’känns det okej?’”. 

 

Han menar att normen i branschen har varit att om man som skådespelare tackat ja till en roll 

så får man acceptera det som ingår i rollen.  

 

Flera informanter upplever att de har fått en förändrad syn på sexuella trakasserier efter Metoo. 

Sofie som är skådespelare i en fri teatergrupp uttrycker att hon förändrat synen på små 

företeelser som inte upplevts som sexuella trakasserier tidigare “förrän man läser andra storys 

och tänker ‘det där har jag ju också varit med om’”. Sofie beskriver hur det förut har varit ett 

vanligt förekommande fenomen att man som kvinna blir tafsad på under premiärfester, något 

hon menar har minskat efter Metoo: “det är rent konkret mindre tafsande”. Detta visar på att 

det kan finnas förståelse för vad sexuella trakasserier faktiskt är. Å andra sidan vid frågan om 

hon själv någonsin har blivit utsatt för sexuella trakasserier svarade hon nej och att hon heller 

aldrig har sett någon bli det. En anledning till dessa motsägelsefulla svar kan också vara att hon 

inte ville gå in på några personliga upplevelser, eller att det fortfarande kan finns otydligheter 

kring vad som klassas som sexuella trakasserier. Tomas menar att många rannsakat sig själva 

och förstått att sånt där “som man inte trodde var värsta grejen har man med Metoo förstått att 

det nog var värsta grejen”. 

 

Hennekam och Bennett (2017) menar att kulturvärlden som belyser samhällets viktiga frågor 

har en förväntan på sig att vara i framkant när det gäller jämlikhetsarbete. Något som 

teaterbranschen i och med Metoo har visat sig inte vara. Skådespelaren Katja anser även hon 

att teaterbranschen egentligen borde ligga före när det gäller jämställdhet eftersom det i konsten 

behandlas aktuella och viktiga frågor. Vilket tyder på att den norm som Hennekam och Bennett 

beskriver, kring att sexuella trakasserier anses vara en del av arbetet i kulturbranschen, har varit 

i strukturen på ett märkbart sätt. Sexuella trakasserier kan därmed vara dold i själva 

organisationsstrukturen (Wahl, et al. 2011). Marika Lagercrantz som är ordförande i KLYS 

samt verksam skådespelare och regissör berättar att det för tio år sedan fanns ett upprop från 

unga scenskoleelever mot sexuella trakasserier i teaterbranschen. Några av hennes kollegor 

dementerade då uppropet och sa: “vi har aldrig upplevt det”, något som Marika berättar gjorde 

henne upprörd men att det var tabu att prata om sexuella trakasserier på den tiden. Hon 

poängterar att Metoo har varit “så betydelsefull”. Foucault (2009) menar att makten utövas 

genom diskurser kring vad som får talas om och inte. Genom att Metoo tog anspråk på maktens 

diskurs kan det har bidragit till att människors berättelser om sexuella trakasserier fick 

legitimitet och därmed kunde lyftas fram. Skådespelaren Sofie upplever att det idag är högre 

status att stå bakom offret än det var tidigare. Huvudskyddsombudet Puma Lagos menar att 

strukturen delvis ifrågasattes på grund av att den anonyma hashtagen bidragit till att det inte 

längre är enskilda personers berättelser utan en del av samhällets röster. Kostera (2014) 

uttrycker att människors samlade engagemang kan bidra till att förändra maktstrukturer. Genom 

Metoo kan både diskursen och strukturen kring sexuella trakasserier inom teaterbranschen ha 

påverkats.  
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“Det är så branschen ser ut” 

Teatern är en plats utanför verkligheten där andra lagar råder, där ska man vara fri 

att göra vad man vill. 

 

Citatet ovan kommer från konstnärliga ledaren Simon Norrthon när han beskriver ett förord till 

en etikpolicy som en teaterchef skrev när han arbetade på en av nationalscenerna för några år 

sedan. Flera informanter berättar att det finns en syn om att teaterbranschen inte är som andra 

branscher därför att abstrakta och kreativa värden prioriteras över 

arbetsmiljöfrågor.  Skådespelaren Frida upplever att många skyller på just att “det är så 

branschen ser ut” som en undanflykt för att aktivt förändra något. Att det konstnärliga värdet 

går före arbetsmiljöfrågor menar Kleppe & Røyseng (2016) bidrar till att sexuella trakasserier 

och diskriminering kan accepteras. Majoriteten av de intervjuade personerna uttrycker även att 

osäkra anställningar och hård konkurrens bidrar till en otrygg miljö inom teatervärlden. 

Skådespelaren Tove från en av nationalscenerna uttrycker att detta bidrar till att “man lätt 

blundar för små saker och ibland även större saker”.  

 

Hennekam och Bennett (2017) visade i sin studie att det faktum att teatervärlden, likt många 

andra områden i kulturbranschen, har kreativa yrken som många människor drömmer om att få 

arbeta med gör att konkurrensen om arbete blir påtaglig. Wahl et al. (2011) lyfter vidare upp 

problemet med att det ofta finns en beroendeställning mellan den som blir sexuellt trakasserad 

och den som trakasserar. Genusforskaren Vanja Hermele anser att osäkra anställningsvillkor, 

såsom kontrakt- och projektanställningar, bildar “en jättestor grogrund för maktmissbruk och 

otydligheter. De osäkra villkoren leder också till en osäkerhet och en beroendeställning för de 

som vill arbeta med teater”, en beroendeställning som flera nämner och som bidrar till att det 

är lätt att utnyttja och bli utnyttjad. Enhetschefen Rani Kasapi kan förstå att sexuella trakasserier 

är mer förekommande i teaterbranschen “för att det är en sektor med osäkra anställningar, man 

behöver hela tiden bli vald”. Forskning har visat att anställningar till konstnärliga yrkesroller 

ofta är kreativt motiverade snarare än baserat på kompetens, att kvinnor ofta väljs baserat på 

yttre faktorer snarare än för individens kunskap (Hennekam & Bennett, 2017). Rosenberg 

(2012) menar att kvinnosynen inom konst och kultur ofta är bestämt utifrån den “manliga 

blicken” som betraktar kvinnan som något som ska behaga mannen. På så sätt kan det vara 

diffust från vilken bedömningsgrund som en kvinnlig skådespelare värderas utifrån vid 

anställningar. Något som Vanja Hermele menar bidrar till att motiveringen ofta är luddig: 

  

Det finns så många olika saker som spelar in och man vet inte utifrån vilken måttstock 

som man blir värderad. Det är också jättesvårt för navigeringen på fältet, för kvinnor, 

och för alla som försöker ta sig in. 

  

Några informanter poängterar att det ofta kan vara ett större problem med sexuella trakasserier 

inom fria teatergrupper då det förekommer ännu otryggare anställningar där än på 

institutionerna. Skådespelaren Sofie uttrycker att “man är så himla utbytbar, man har ingenting 

att säga till om och man ska inte vara krånglig”. Flera informanter upplever att kvinnliga 



 

 28 

skådespelare som ifrågasätter eller ger synpunkter på arbetet klassificeras som “de där tjatiga, 

jobbiga kvinnorna” och förlorar därmed förmågan att kunna påverka. Skådespelaren Katja 

upplever att det finns en kultur av att regissörer pratar med varandra och säger “jobba inte med 

henne, hon är jättekrånglig”, när det egentligen handlar om att den kvinnliga skådespelaren 

ställt krav som exempelvis “’nej, det här går inte jag med på, jag vill inte vara naken’”. 

Huvudskyddsombudet Puma Lagos upplever att det här är svårt att sätta stopp för eftersom det 

alltid kommer att finnas “nya 20-åringar som kommer ut från scenskolan och som vill ha det 

där jättestora jobbet och är beredda att göra allt, men också för att vi har skapat en frilansvärld 

som bygger på otrygga anställningar och då är det svårt att anmäla och gå vidare med ärenden”.  

 

“Med kroppen som redskap” 

Informanterna beskriver hur det inom teaterbranschen ingår intimitet som en del av 

arbetsprocesserna vilket kan skapa obekväma och otydliga situationer. Alvesson och Köping 

(1993) menar att intimitet på arbetsplatsen kan bidra till en sexualiserad stämning som kan leda 

till förvirring kring vad som ingår i arbetet och vad som går utanför som sexuella trakasserier. 

Skådespelaren Tomas tror att skådespelaryrket kan vara mer utsatt för sexuella trakasserier på 

grund av det faktum att “ens kropp är ens redskap och man ska möta andra kroppar och liksom 

berätta en historia fysiskt”. Flera informanter poängterar att det är viktigt att vara tydlig med att 

sätta gränser kring det fysiska arbetet, framför allt som skådespelare. Skådespelaren Sofie 

beskriver att manliga motspelare kan gömma sig bakom sin roll när de utsätter en annan 

skådespelare för sexuella trakasserier och säga något i stil med “’jag fick ett infall att tafsa på 

dig’”. Något som flera menar gör det svårt att veta om det är sexuella trakasserier eller en del 

av den konstnärliga processen. Wahl, Holgersson och Höök (1998) behandlar tre uttryck för 

sexualitet i organisationer, det synliga, det ogripbara och det osedda. I organisationer kan det 

vara diffust kring vad sexuella trakasserier är då sexualitet kan uttryckas på fler sätt än det 

synliga. Om sexualitet uttrycks som det ogripbara eller osedda kan det handla om exempelvis 

bakomliggande begär eller sexuella anspelningar (Wahl, Holgersson & Höök 1998). När 

intimitet också förekommer som en del av arbetsplatsen blir det ytterligare något att förhålla 

sig till.  

 

Av de intervjuade frigruppskådespelarna har varken Katja, Tomas eller Sofie varit med om att 

den intima aspekten av yrket diskuterats i större utsträckning varken i arbetslivet eller i 

utbildningen. Vanja Hermele skulle vilja se att man tydligare i utbildningarna lär ut att en teater 

också är en arbetsplats. Hennekam och Bennett (2017) upptäckte i sin studie att det finns en 

uppfattning inom kulturbranschen att individen själv ska ansvara för sin egen gräns vad gäller 

intimitet vilket bidrar till att det inte blir något ordentligt lärande från varandra om vad som är 

okej och inte. Skådespelaren Tomas upplever att det under hans utbildning snarare handlade 

om att “spränga gränser” och utmana sig själv som skådespelare. Simon Norrthon från StDH 

menar att den kollegiala arbetsmiljön, där elever och lärare har en nära relation inom teatern 

kan bidra till en osund kultur. Rosenberg (2012) menar att den kollegiala miljön kanske krävs 

inom skådespelaryrket eftersom arbetet delvis handlar om intimitet och att kunna vistas i en 
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obehaglig känsla, vilket kan leda till att det krävs en intimare relation till läraren. Hennekam 

och Bennett (2017) menar vidare att det kan finnas en maktobalans mellan lärare och elev som 

kan utnyttjas. Läraren har ofta makten att kunna påverka elevens karriär vilket gör att eleven 

redan från utbildningen lär sig den typ av beroenderelation som de sedan möter i relationen med 

regissörer och andra ledare inom teater. Simon Norrthon poängterar dock att vissa lärare på 

StDH undervisar  i “intimacy directing” som handlar om hur man närmar sig en främmande 

kropp i olika teatersammanhang. Simon uttrycker att dagens utbildning skiljer sig mycket från 

några år sedan då det inte pratades intimitet i lika stor utsträckning. Skådespelaren Björn hade 

däremot en positiv erfarenhet från scenskolan som han bär med sig än idag. Det var ett projekt 

som handlade om hur man gestaltar kön som genomfördes år 2007 till år 2008. Han lärde sig 

där att “val på scenen påverkar valen bakom scenen och tvärtom”.  

 

Skådespelaren Katja upplever att det inom frigruppen där hon är verksam går att öppet prata 

om intimitet och att det ofta sker en kort avstämning innan en intim scen för att veta var man 

har varandra samt att rent tekniskt gå igenom hur scenen kommer gå till. Huvudskyddsombudet 

Puma Lagos berättar att de även på Riksteatern har diskussionscirklar innan eller efter 

repetitioner vilket innebär att ensemblen diskuterar olika aspekter av arbetet:  

 

Ett förslag som har dykt upp är att få möjligheten att prata och förbereda ensemblen 

på vad som kommer att hända på golvet, exempelvis om att ‘nu kommer en intim del 

av pjäsen och vi kommer att ha väldigt mycket fysisk kontakt, är det okej om jag gör 

så här?’ 

 

Skådespelaren Katja har dock upplevt att det är värre i andra teatersammanhang och beskriver 

att: “under en scen så gick en av de manliga motspelarna fram och greppade tag om mitt bröst 

på scenen, det var inget planerat”. Hon var i en situation där hon inte visste hur hon skulle 

reagera: “när man är inför en publik och på scenen så går det inte heller att bryta och säga 

‘ursäkta?’”. Hon upplever att det  finns olika typer av manliga skådespelare som bidrar till en 

otrygg arbetsmiljö på scengolvet:  

 

Manliga skådisar med ett väldigt stort ego som inte riktigt ser sina medspelare. Där 

undrar man ‘Ser du mig? Ser du mina behov och gränser?’. Också väldigt många 

manliga skådespelare där det känns som att de är uppväxta med en viss macho-kultur. 

Det är oftast den kategorin som gör övertramp tycker jag. 

 

Skådespelaren Tomas menar att teaterbranschen präglas av ett synsätt där en persons gränser 

inte tas hänsyn till och har själv varit med om en situation där han kände obehag men ändå 

agerade utifrån den manliga regissörens instruktioner: 

 

Vi gjorde en liten pjässcen som handlade om en våldtäkt. Där regissören sa ‘ta 

henne på brösten, ta henne mellan benen’. Och så frågade jag henne ‘är det okej? 

Och hon sa ‘mmm’. Ja och så körde vi. Och sen så blev det inget bra. Hon blev ju 

jätteledsen och vi pratade länge hon och jag.  
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En situation som visar på det Kleppe och Røyseng (2016) menar med den maktobalans som 

uppstår mellan skådespelare och regissör. Något som kan bidra till att orden blir lag eftersom 

regissören är den som kan påverka skådespelarens karriär i antingen en positiv eller negativ 

riktning. Den rådande normen leder även till att normalisera den här typen av situationer för 

efteråt tänkte Tomas: “men det är väl teater, man ska väl testa olika sätt”, något som han efter 

Metoo insett att det faktiskt inte var okej.   

 

“Festligheter är vardag i teatervärlden” 

Flera informanter uttrycker att teatern är en bransch där privatliv och arbetsliv sammanflätas 

vilket även visades i studierna om teater- och kulturbranschen i Nederländerna och Norge 

(Hennekam & Bennett, 2017; Kleppe & Røyseng, 2016). Informellt nätverkande ingår som en 

del av  arbetssökandet och vikten av att umgås med “rätt” människor är betydande (Kleppe & 

Røyseng, 2016). Dessa personer är ofta de som besitter mycket makt att kunna påverka andras 

arbetssituationer i kulturvärlden (Hennekam & Bennett, 2017). Frigruppsskådespelaren Sofie 

menar att det finns ett sätt att se upp till vissa skådespelare som är etablerade och ge deras 

positioner hög status, och att de med låg status har mindre makt. Hon menar att det framförallt 

är stor skillnad mellan institutionsskådespelare och skådespelare i en frigrupp, där 

frigruppsskådespelarna har mindre makt att säga ifrån och att institutionerna är mer upptagna 

av att jobba med “statuspersoner”. Institutionsskådespelaren Björn upplever också detta med 

status, att män genom att få intellektuell status får självbekräftelse och makt som de utnyttjar. 

Personer med makt menar Fletcher (2004) vänjer sig ofta vid att få sina behov tillfredsställda 

av de grupper med mindre makt. På så sätt fortsätter beteenden att råda genom att de är 

normaliserade och därmed accepterade. Hennekam & Bennet (2017) menar att kvinnliga 

skådespelare ofta är mer utsatta genom den lägre maktpositionen. I en sådan struktur där 

kvinnorna har mindre makt finns det en risk att de blir diskriminerade.  

 

I teaterbranschen menar Kleppe och Røyseng (2016) att arbetslivet och privatlivet ofta är tätt 

sammanlänkade, vilket kan leda till att festligheter med alkohol blir en del av arbetsmiljön. 

Detta kan vara en riskfaktor som kan innebära att otydligheter kring vad som är en sexuellt 

trakasseri förstärks ytterligare (Ibid). Både konstnärliga ledaren Simon Norrthon och VD:n 

Magnus Aspegren berättar om hur det tidigare finns en stor alkoholkultur i teatervärlden som 

ibland bidragit till obehagliga situationer. Riksteatern bjuder därför inte längre på alkohol sedan 

två år tillbaka, något som beslutats av styrelsen. Däremot förekommer alkohol fortfarande 

frekvent inom teaterbranschen (Ibid). Huvudskyddsombudet Puma Lagos menar att 

alkoholkonsumtion är en riskfaktor för att sexuella trakasserier kan uppstå, framför allt i en 

turnerande verksamhet:  

 

Det som är svårt med en turnerande verksamhet är att när man är ute på turné kan ju 

vara någon gång efter en föreställning som de går ihop och dricker vin och så kan 

saker hända, man är på ett hotell, det är svårt för arbetsgivaren att ha kontroll. VD:n 

är ju inte där, producenten är inte där, det kan förekomma saker.  
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Många informanter uttrycker en uppfattning om att deras egen organisation eller sektion av 

teaterbranschen inte är lika “dålig” som resten av branschen. Magnus Aspegren upplever att 

Riksteatern kanske är och har varit mer medvetna än andra institutioner, något som även Puma 

Lagos uttryckte. Skådespelaren Sofie å andra sidan uttrycker en övertygelse om att skådespelare 

på institutioner är mer utsatta för sexuella trakasserier än de som arbetar i mindre frigrupper. 

Forskning har visat att kvinnliga kulturutövare som har korta arbetskontrakt ofta riskerar att bli 

mer utsatta för sexuella trakasserier än fast anställda (Hennekam & Bennett, 2017). Något som 

i det här fallet verkar tyda på att det finns olika uppfattningar om hur teaterbranschen ser ut 

gällande sexuella trakasserier beroende på vilken position individen befinner sig på.  

  

“Geniet får bete sig som han vill” 

I litteraturen och i diskussionerna om sexuella trakasserier i teaterbranschen har det manliga 

geniet och den karismatiska ledaren ofta lyfts fram och beskrivits som en betydande anledning 

till varför sexuella trakasserier tillåts i så stor utsträckning (Kleppe & Røyseng, 2016; 

Rosenberg, 2012). Dessa så kallade genier får enligt många informanter bete sig hur som helst 

utan att någon ifrågasätter deras beteende. Simon Norrthon från StDH menar att detta är något 

som kanske inte förekommer i andra branscher. Han har efter Metoo börjat ifrågasätta varför 

han gillar viss konst, att det kanske beror på att han är man. Skådespelaren Katja är upprörd 

över påståendet att det finns manliga genier då hon tycker att mycket av det dessa män gör inte 

är så genialiskt som det framställs som: 

  

Det ger dom här manliga genierna en möjlighet att göra vad de vill, det är ingen som 

ifrågasätter vad dom gör vilket innebär att de kan göra skit på skit på skit och alla 

bara ´åh men han är så stor vi ger honom mer pengar.´ 

  

Flera informanter betonar att det även finns kvinnliga karismatiska ledare som beter sig 

oacceptabelt och att det finns kvinnliga genier. Enligt Wahl et al. (2011) kan kvinnor använda 

sig av den form av makt som de har sett männen använda, de anpassar sig med andra ord efter 

den manliga normen. Skoglund (1987) menar att konstnärsgeniet av omgivningen har fått en 

stämpel om sig att han ska vara karismatisk och på gränsen till galen för att betraktas som ett 

geni. Wahl (2014) menar att när kvinnor använder samma beteende som männen så uppfattas 

det inte lika positivt som när en man gör det. Vilket kan förklara varför kvinnor oftast inte blir 

hyllade som genier på samma sätt som männen. Den manliga normen kring genikulturen kan 

fortfarande råda vilket gör att kvinnan har svårt att ens uppfattas som ett riktigt geni (Skoglund, 

1987; Nochlin, 1988). Sett ur en annan synvinkel belyser detta samhällets föreställning om hur 

en kvinnliga ledare ska bete sig och vad som är ovanliga egenskaper för kvinnor (Due Billing 

& Alvesson, 2000). Det finns med andra ord fortfarande rådande ideal kring manligt och 

kvinnligt beteende och ledarskap.  VD:n Magnus Aspegren reagerar på att en före detta kvinnlig 

chef på Dramaten nu uttryckt lättnad över vad som kommit fram med Metoo när hon själv under 

flera år kunnat gjort något åt problemet men istället fortsatt upprätthålla den manliga 
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genikulturen och normen. Något som kan anknytas till Hennekam och Bennett (2017) som 

menar att sexuella trakasserier normaliserats, därmed har det kanske inte kunnat påverkas ens 

av en teaterchef i maktposition. Men det tyder också på att det inte bara är män som hyllar det 

manliga geniet utan dessa strukturer upprätthålls av både män och kvinnor. Wahl et al. (2011) 

menar att kvinnor använder ett heterosocialt beteende när de är med och upprätthåller den 

manliga normen. Detta gör de av en vilja att vara nära makten och bekräftar därför personer i 

maktposition.  

 

Greta von Rosen Stövind från Kulturrådet menar att kvinnliga konstnärers ofrihet kan bero på 

den ojämställdhet som råder inom kulturområdet. Skådespelaren Katja uttrycker att hon sett att 

det finns kvinnliga genier som hyllas men menar att det bara verkar finnas plats för några få 

sådana kvinnor. Istället för en stor mängd kvinnliga genier får endast tre kvinnliga regissörer 

all uppmärksamhet, alla bidrag och pengar. 

  

Representationer av kvinnliga regissörer är redan så smal och så smalnar man av 

den ännu mer genom någon slags genikultur. Man ger alla pengar till de här tre 

kvinnliga filmregissörerna, alla hoppar på dom och de får alla jobb och alla gig för 

att man tycker att ‘nu har det kommit fram en kvinna’. Medan den manliga 

representationen är så mycket bredare så det får plats hur många manliga genier som 

helst, och det är extremt mycket lättare att bli ett manligt geni. 

(Katja, skådespelare i fri teatergrupp) 

 

Det som kan bidra till att denna genikultur existerar tror skådespelaren Tomas beror på att det 

finns möjligheter att få mycket makt i teaterbranschen. Men för att komma dit menar han krävs 

en drivkraft som inte alla har och de som har det verkar inte alltid ha goda avsikter. Enligt 

Foucault (2009) kan en person använda sig av sexualitet för att nå ett visst syfte då det är ett 

redskap i maktrelationer. Tomas tror att när människor blir geniförklarade händer något med 

hjärnan som kan leda till att personer lättare går över gränsen. Om en person blir geniförklarad 

kommer den, enligt Tomas, snabbt att börja tro att den faktiskt är ett geni och få en känsla av 

att vara odödlig. Skådespelaren Björn ironiserar om det manliga geniet: 

  

Varför skulle det sublima geniet behöva bry sig om världsliga ting såsom att kunna 

sin text eller respektera sina kollegors integritet, då det kanske hindrar denne i sitt 

konstnärliga värv? 

 

Skådespelaren Sofie tror att hyllningen av det manliga geniet är ett större problem på 

institutionerna och i de större frigrupperna än i mindre frigrupper. VD:n Magnus Aspegren 

menar att Metoo har lett till att åtminstone några av de skådespelare som hyllats som genier 

blivit utestängda från branschen för gott. Han tror att de nya regissörerna och skådespelarna 

som börjar bli aktiva i branschen har ett annat synsätt på sig själva och sitt sätt att arbeta, han 

menar att det handlar om en generationsfråga. Den nya generationen arbetar med en form av 

medledarskap istället för att det finns en ledare med en idé som ska följas till punkt och pricka. 

Något som Fletcher (2004) menar är det relationella perspektivet på makt och ledarskap som 
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leder till en jämnare maktfördelning, på detta sätt kan den hierarkiska makten av genikulturen 

förändras och kanske på sikt försvinna.   

 

“Tystnadskulturen kanske är allvarligast” 

Ett stort problem som Metoo uppmärksammade är den tystnadskultur som råder bland 

människor verksamma i teaterbranschen. Denna tystnadskultur har inneburit att få anmäler 

övergrepp eller sexuella trakasserier samt att det är svårt att prata om det. Wahl et al. (2011) 

menar att en normalisering av sexuella trakasserier i organisationer försvårar personers 

möjlighet att anmäla, medan Hennekam & Bennett (2017) menar att det dessutom kan vara av 

rädsla för att en anmälan ska missgynna personens karriär. Teaterförbundets förbundsdirektör 

Mika Romanus menar att tystnadskulturen bidrar till att oegentligheter kan pågå utan att det 

sätts stopp för det. Riksteaterns VD Magnus Aspegren fick i och med Metoo upp ögonen för 

hur total denna tystnadskultur är i teaterbranschen, han tror att den finns i alla branscher men 

att den kanske är extra stark i teaterbranschen på grund av att det är många som frilansar och 

att det finns starka hierarkier. Magnus har hört kommentarer som “säg inget, jag får aldrig jobb 

igen”. Han tycker därför att det är viktigt att inte hänga ut personer som anmäler men också att 

“ägna väldigt mycket mer tid till att uppmärksamma och utreda och också då förebygga”. 

Genusforskaren Vanja Hermele menar att problemet är just att anmälningar inte är lösningen 

eftersom utsatta personer inte anmäler. Detta betonade även enhetschefen Rani Kasapi på 

Kulturdepartementet som vill att det skapas en tryggare arbetsmiljö som gör att utsatta personer 

vågar anmäla. Skådespelaren Björn menar att skådespelararbetet kräver förtroende och en 

fungerande gruppdynamik vilket han tror har gjort att utsatta personer inte har anmält av rädsla 

för att förstöra för gruppen. Konstnärlig ledare Simon Norrthon tror å andra sidan att 

skådespelare är medvetna om sina gränser och skickliga på att samarbeta, därför exkluderas 

ofta skådespelare som inte respekterar sina motspelares gränser. Detta är ett liknande 

resonemang som Hennekam och Bennett (2017) fick fram  i sin studie om att det är upp till 

varje individ att sätta sina gränser. Något som även Gutek (1996) påtalar genom att det kan det 

bero på att individer ser sexuella beteenden som något de ska lösa privat och inte genom 

organisationen. Ett resonemang som bidrar till att hålla organisationen utanför händelser som 

sexuella trakasserier.  

 

När #tystnadtagning gick ut med sitt uppror var det många teaterchefer som sa att de inte kände 

till att sexuella trakasserier förekom i så stort utsträckning. Simon Norrthon tror att detta beror 

på att dessa händelser ofta stannat hos regissörerna och producenterna och att de inte vetat hur 

de ska handskas med informationen. Björn menar att det är politiskt korrekt att vara för 

jämställdhet men att det “av många ses som en åsikt snarare än ett reellt problem”. 

Genusforskaren Vanja Hermele menar vidare att kulturbranschen saknar ett språk kring 

sexuella trakasserier, att många inte vet vad som är sexuella trakasserier och de vet inte heller 

vad en anmälan är och hur man gör en. Foucault (2017) menar att makten ligger i språket,  finns 

det inget språk att tala om sexuella trakasserier kan det vara svårt att påverka. Även Hennekam 

och Bennett (2017) skriver hur det inom kulturbranschen saknas kunskap om hur man ska 
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hantera sexuella trakasserier då detta är något som har normaliserats. Vanja Hermele menar att 

det många gånger saknas rätt kompetens hos de som ska leda arbetet, exempelvis regissörer 

som i praktiken är arbetsledare och som ofta har en konstnärlig utbildning men kanske inte en 

ledarskapsutbildning.  

  

Flera informanter poängterar att även om teatern är unik så är den också en arbetsplats och ska 

fungera enligt lagar och regler. Skådespelaren Sofie vill i sin nästa produktion ha en genomgång 

av vilka förhållningsregler de ska följa, att alla ska få ett papper i handen där det tydligt framgår 

vad som inte är accepterat. Enligt Vanja Hermele har de flesta organisationer 

på scenkonstområdet policys och jämställdhetsplaner, men problemet är att de inte 

implementeras ordentligt. Rani Kasapi från Kulturdepartementet menar att det är lätt att lagen 

glöms bort och att det krävs gediget arbete för att informera och efterfölja lagen. Förutom att 

skriva dokumenten måste det finnas personer som tar tag i frågorna på allvar och ser till att de 

också följs. Vanja Hermele tror att Metoo kan motivera människor till att se hur 

jämställdhetsarbetet hänger ihop med förebyggandet av sexuella trakasserier och leda till att 

man tar tag i detta på allvar. 

  

I en organisation med många män eller där den manliga normen är stark menar Wahl et al. 

(2011) att det uppstår en så kallad homosocial kultur där män väljs framför kvinnor eller andra 

män. Huvudskyddsombudet Puma Lagos tror att något som kan hjälpa mot att personer blir 

utsatta för sexuella trakasserier är att ha mer blandade grupper och få en större mångfald. Wahl 

et al. menar däremot att den homosociala kulturen inte automatiskt försvinner om det blir fler 

kvinnor. Det krävs dessutom att den rådande normen utmanas genom att även kvinnor kan bidra 

till att upprätthålla den manliga normen genom ett heterosocialt beteende (Ibid). Vidare menar 

Puma att ledare, och chefer måste bli tydligare med vad som är okej och inte: 

  

De flesta har en bra bild av sig själv och det kan vara svårt att förstå att man utsätter 

en annan person för diskriminering eller kränkande särbehandling. Oftast uppstår 

det omedvetet. Det är därför viktigt att fundera över vilka strukturer som finns i 

organisationen. Det är lättare att det uppstår olika typer av konflikter även om man 

ser sig själv som att jag är så snäll och så duktig på normer så det är klart att jag inte 

diskriminerar någon, man kan ju tycka så om sig själv, det gör ju de flesta. 

(Puma Lagos, huvudskyddsombud på Riksteatern) 

 

“På utsidan ser vi jämlika ut” 

En ojämn fördelning av kvinnor och män på olika positioner i organisationen kan enligt Wahl 

et al. (2011) bidra till en osund maktfördelning genom att män ofta besitter maktpositioner. 

Därför kan det uppstå en beroendeställning som kan leda till att diskriminering och sexuella 

trakasserier uppstår. Flera informanter berättar att det i statistiken på ytan verkar jämställt i 

teaterbranschen men att det finns många homogena yrkesgrupper inom teatern vilket gör att det 

under ytan uppenbarar sig en annan bild: 
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På utsidan ser vi jämlika ut men sen när man börjar peta så handlar det fortfarande 

om att det är de vita männen som håller i de stora budgetarna och det är de som håller 

i makten. 

(Puma Lagos, huvudskyddsombud, Riksteatern) 

 

Puma Lagos berättar att det finns avdelningar som är mans- eller kvinnodominerande inom 

teaterbranschen där mansdominerade yrken ofta har en högre lönenivå än de 

kvinnodominerade. Något som enligt Wahl et al. (2011) kallas könssegregering och bidrar 

till  att skapa homogena grupper och segregering inom organisationen. Det handlar oftast inte 

om att dessa yrken är kopplade till ett specifikt kön utan snarare om makt och det yrke som har 

högst status (Wahl, et al., 20111). Puma beskriver hur scenteknik, ljud, ljus och bild som är 

mansdominerade yrkesområden ofta har en högre lönenivå än kvinnodominerade 

yrkesområden såsom kostym, rekvisita och mask. I en organisation värderas enligt Wahl et al. 

(2011) det män gör oftast högre vilket kan förklara varför männens yrkesområden har högre 

lön än kvinnornas. Att positioner blir könsmärkta bidrar även enligt Hearn och Parkin (2001) 

till att könsstereotyper formas och upprätthålls. På så sätt bibehålls även normer kring att ett 

yrke, där exempelvis majoriteten män arbetar, stämplas som ett “mansyrke”.  

 

Flera informanter menar att ledarskapet inom teatern är det som behöver utvecklas för att 

åstadkomma en förändring. Några informanter menar att de upplever skillnader mellan 

kvinnliga och manliga ledare inom teatern. Ett fåtal informanter upplever att kvinnliga 

regissörer verkar ha större kompetens om jämlikhetsarbete på scengolvet än sina manliga 

kollegor. Skådespelaren Katja menar att många manliga regissörer inte tar någon hänsyn till en 

kvinnlig skådespelares integritet och har fått höra kommentarer som “du ska vara professionell, 

sluta tjafsa”. Något som hon aldrig upplevt med en kvinnlig regissör. Något som även 

uppdagades i den undersökning som Wahl (2014) genomförde där män inte ansåg det vara lika 

viktigt med jämställdhet som kvinnor. Det kan även bero på normen inom teater som handlar 

om att inte ifrågasätta (Hennekam & Bennett, 2017). Vidare kan det också handla om att män 

har större förståelse för andra män än andra kvinnor, ett så kallat homosocialt beteende (Wahl, 

et al. 2011). Skådespelaren Tomas upplever att manliga och särskilt äldre regissörer har större 

förståelse för honom än för sina kvinnliga kollegor och menar att det bland männen är en attityd 

med armbågar i sidan och den sortens jargong. Huvudskyddsombudet Puma Lagos menar dock 

att kvinnliga regissörer också kan använda sig av kränkande särbehandling i form av 

härskartekniker för att få respekt på scengolvet vid repetitioner. Hon menar att 

repetitionstillfällen är en situation där trakasserier lätt kan uppstå. Enhetschefen Rani Kasapi 

menar att det är viktigt att inte göra ledarskap till en mansfråga eftersom det också finns många 

kvinnor som har ett dåligt ledarskap:  

 

Jag tror och hoppas att Metoo var startskottet till att vi diskuterar hur våra 

arbetsplatser ska se ut och då är det ju inte bara sexuella trakasserier, utan 

trakasserier av flera slag, då kommer ju kvinnorna med. Annars kan ju kvinnligt 

ledarskap gå under radarn också.  
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Många informanter menar att problemet till stor del bör lösas av människor i ledarposition. 

Fletcher (2004) menar att man istället bör skifta fokus från ledaren till ledarskapet som handlar 

om relationen mellan ledare och följare snarare än ledaren i sig. Det är på så sätt hela gruppens 

ansvar att ledarskapet blir så effektivt som möjligt.  

  

Riksteaterns VD Magnus Aspegren delar med sig av sina erfarenheter som chef och uttrycker 

att han under åren “absolut sett flera saker där jag agerat som chef som jag nog inte skulle göra 

idag”. Ibland har den organisation där han har arbetat anställt män med rykte om sig och låtit 

andra anställda anpassa sig när det klagat på männens beteende. Magnus poängterar vikten av 

att rannsaka sig själv som chef och att ta in fler perspektiv än bara sitt eget vid beslutsfattande. 

Han har upplevt att han i paneldiskussioner blivit kritiserad för att prata om jämställdhet då han 

är en vit man i maktposition men menar att han bara kan göra det bästa av situationen. Wahl 

(2014) uttrycker att den manliga normen personifieras i den vita, heterosexuella och 

medelåldersmannen som automatiskt utesluter kvinnor och andra män. 

 

Ett tema som de flesta informanter återkom till är att sexuella trakasserier förekommer med 

anledning av de förvrängda maktstrukturer som finns i samhället. Regissören och konstnärliga 

ledaren Vera menar att sexuella trakasserier kan användas som ett medel för att uttrycka makt 

och att det handlar om ett maktövergrepp. Den makt som utövas kan såsom Foucault (2017) 

beskriver det till stor del vara omedveten då den endast utgår från den norm som råder i 

samhället, maktinstanserna utövar sin makt genom alla individer i samhället som bidrar till att 

upprätthålla dessa strukturer. Huvudskysombudet Puma Lagos menar att det existerar en så 

kallad “gubbkultur” inom scenkonst. VD:n Magnus Aspegren påpekade också att om en ung 

kvinna åker ut på ett uppdrag där majoriteten i arbetssammanhanget är män så har det 

förekommit kommentarer om kvinnans yttre. Rutherford (2001) beskriver hur en manliga 

jargong kan skapa en förminskade känsla för kvinnor och det kan även bidra till att kvinnor 

känner sig exkluderade ur sammanhangen.  

 

KLYS ordförande och skådespelaren Marika Lagercrantz poängterar att det inte få bli ett hat 

mot män. Hon menar att många män också är befriade efter Metoo. Marikas egen man uttryckte 

efter Metoo; “‘äntligen får jag ett existensberättigande’”, tidigare har alla agerat utifrån vad 

som förväntas av dem enligt norm och struktur. Wahl (2014) menar att män kan uppleva att de 

behöver följa den homosociala jargongen och normen som kan finnas i organisationer och att 

de har svårt att sätta sig upp emot den av rädsla för att själva hamna utanför gruppen. Något 

som kan bidra till att de som är privilegierade inom normen upprätthåller den trots att de inte 

trivs inom den.  

 

“Vi är redan styrda” 

Det vi följer upp i våra riktlinjer är väldigt mycket publikstatistik mellan män och 

kvinnor. Men jag har sagt till Kulturdepartementet att ́ jag tror det är bra om ni ställer 

lite andra krav på återrapportering´ 
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(Magnus Aspegren, VD Riksteatern) 

 

Magnus Aspegren på Riksteatern menar att Kulturdepartementet borde ha starkare krav på 

jämställdhetsarbetet i form av mätning och systematisering. Genom att tydligt visa hur man når 

andra grupper och aktivt arbetar för jämställdhet i organisationen skulle det vara svårare att 

komma undan. Något som även Wahl, et al. (2011) menar då det krävs att den rådande diskursen 

och normen utmanas på riktigt. Det är dessa normer som skapar vad som är rätt och fel i 

samhället (Wahl, et al. 2011), sexuella trakasserier har ansetts vara fel men något som hållits i 

bakgrunden och inte något som tagits tag i. Magnus Aspegren poängterar dock att även om 

politiken ska styra hur man jobbar ska den inte styra vad man jobbar med. Skådespelaren Katja 

anser även hon att det är bra med en kulturpolitik som styr och verkar för ett mer jämställt och 

jämlikt samhälle, men hon kan ibland uppleva att det är lite väl mycket styrning. Hon menar att 

alla pjäser inte kan handla om jämställdhet eller om en minoritetsgrupp.  

 

Informanterna fick svara på varför de tror att Metoo blivit så stort i Sverige. Alla svarade att de 

tror det beror på den starka feministiska rörelsen som finns i Sverige och att arbetet med 

jämställdhet kommit långt. Sveriges kulturpolitik verkar för ett jämlikt samhälle och påstår sig 

vara feministisk, på detta sätt är jämställdhet något som samhällets individer är vana att arbeta 

med och tala om. Något som Foucault (2017) skulle kalla självdisciplinering genom att 

individer anpassar sig till det som klassas som normalt, i detta fall jämställdhet. Foucault 

beskriver även att makten rör sig både uppifrån och ned, nedifrån och upp samt horisontellt 

vilket också kan förklara hur feminismen kommit in i den svenska strukturen både genom 

folkets röster och genom den politik som styr.  

 

En viktig aspekt som enligt genusforskaren Vanja Hermele kan ha gjort att Metoo fick ett stort 

genomslag var att det fanns en tydlig mottagare, inte minst i Kulturministern. Kulturministern 

agerade snabbt och kraftfullt och visade därmed att detta var en fråga som engagerade hela 

vägen upp i politiken. Metoo kanske därmed hade en förmåga att påverka genom den makt som 

Foucault (2017) beskriver som nedifrån och upp. Efter Metoo kom Kulturdepartementet med 

10 åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier, dessa är dock enligt Puma Lagos mycket 

abstrakta: 

 

De här 10 åtgärderna som de hade, det var inga som jag gick i gång på och kände att 

‘det där behövs’. 

 

Skådespelaren Katja menar att hon inte har sett någon effekt av de politiska åtgärder som har 

tagits efter Metoo, men hon tror att det kan vara på grund av att det tar tid att söka bidrag och 

att verkningarna eventuellt kommer att synas först om ett tag.  
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Framtiden för Metoo 

Ett tema i de personliga intervjuerna, telefonintervjuerna och frågeformulären var huruvida 

informanterna trodde att Metoo skulle ha en långvarig påverkan. Svaren varierade från en 

positiv attityd och tro på Metoos förändringskraft till en upplevelse av att dörrarna som Metoo 

öppnat redan är på väg att stängas. Skådespelaren Tomas tror att chansen att Metoo faktiskt 

kommer att förändra branschen är 50/50. Andra informanter menar att Metoo har förändrat 

samhället i grunden och att det som har hänt har fått människor att börjar fundera på alltifrån 

hur de beter sig till hur de ska uppfostra sina barn. 

  

Puma Lagos på Riksteatern tror att Metoo har lett till en maktförskjutning. Majoriteten av 

informanterna menar att de som blir utsatta nu kommer kunna säga ifrån och vara tryggare i att 

bli tagna på allvar samt att deras berättelser inte kommer viftas bort som bagateller. 

Skådespelaren Katja menar dock att alla behöver fortsätta berätta, att historierna om vad som 

har hänt och händer inte får hamna i glömska igen. Det finns hopp bland informanterna om att 

män som har ett oacceptabelt beteende inte kommer att tillåtas göra detta längre. En betydande 

anledning till detta påstår informanterna är att kvinnor kommer att våga anmäla och säga ifrån, 

de känner sig inte ensamma längre och kan ha Metoo som en mur bakom ryggen när de är med 

om något. Skådespelaren Sofie tror att stämpeln som “jobbig kvinna” kommer att försvinna 

eller att den redan är på väg att försvinna. Hon menar att det nu är ”status” att stå bakom offret 

istället för förövaren. Skådespelaren Tomas tror att eftersom Metoo har inneburit ett maktskifte 

så har det skett en förändring:  

  

Jag tror inte att man sparkar några manliga knäppisar på teatern är den stora 

förändringen. Jag tror att det är just det att alla tjejer verkar ha stämt in tillsammans 

istället för att man går runt med sin egen lilla historia och delar den med en eller två 

polare. Det måste ju ändå vara makten för framtiden på nåt sätt som det har betytt 

mycket. Och den tror jag inte att man släpper ifrån sig om man väl har tagit den och 

därför tror jag nog att det kommer att fortsätta som en rörelse som betyder något. 

  

En faktor som kommer att leda till förändring är enligt flera informanter att det kommer in en 

ny generation skådespelare som inte accepterar vissa beteenden i högre utsträckning än vad 

äldre har gjort: 

  

Det handlar också om de nya generationerna som kommer in i arbetslivet, de kommer 

förhoppningsvis inte acceptera den typen av strukturer på samma sätt längre. Jag 

tycker att det bara under mitt arbetsliv har utvecklats ett större systerskap i 

organisationer. Min personliga erfarenhet är att särskilt yngre kvinnor inte tar den 

typen av skit, rent krasst. 

(Lisa Poska, handläggare, Kulturdepartementet) 

 

I undersökningen av kultursektorn i Nederländerna belyste man just problemet med att nya som 

kommer in i branschen lär sig från de redan etablerade (Hennekam & Bennett, 2017). Frågan 
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är då vad det är som har gjort att den nya generationen i teaterbranschen i Sverige har ett annat 

förhållningssätt som gör att de vågar och kan sätta sig upp emot den rådande kulturen i 

branschen. Skådespelaren Björn menar att yngre manliga skådespelare inte är lika intresserade 

av den manliga genikulturen. Något som kan kopplas till Wahls (2014) resonemang om hur 

yngre män ofta upplever att den homosociala kulturen är obehaglig men att de inte vågar 

ifrågasätta den.  

 

Trots den överlag starka positiva tron på Metoo finns det även en viss skepticism. 

Genusforskaren Vanja Hermele tror att det finns en chans att det så småningom kan komma en 

motreaktion till Metoo, som kommer vända Metoo-debatten i en annan riktning men att det får 

framtiden utvisa. Skådespelaren Björn som själv arbetar på en av nationalscenerna har börjat 

känna att dörren som öppnades med Metoo nu är på väg att stängas igen. Han menar att det 

finns “starka konservativa krafter som vill dra oss tillbaka” och att många förespråkar 

förändring men att få faktiskt vill förändra någonting. 

  

Huvudskyddsombudet Puma Lagos tror att man behöver flera olika förändringar, bland annat 

öka mångfalden. Hon anser att det behövs tydligare jämlikhetsarbete och mätning med hjälp av 

något som hon benämner som jämlikhetsdata. Hon menar vidare att det kan hjälpa att skriva 

avtal med regissörer och andra i höga maktpositioner som kommer till teatern där det tydligt 

framgår vad som är accepterat på arbetsplatsen samt vilka konsekvenser ett brott mot avtalet 

kan leda till: 

  

Jämlikhetsdata har vi pratat om, jag vet att det görs i andra länder. Här i Sverige är 

det jättesvårt att få det på en nationell nivå men däremot så skulle Riksteatern kunna 

jobba med det just för att vi har en jämlikhetsstrategi där vi säger att vi ska vara så 

jämlika som möjligt. Men det måste ju också kunna mätas, man måste kunna ha något 

att utgå ifrån. ‘Var ligger vi nu och vart ska vi för att kunna veta om vi gör 

någonting?’, annars blir det bara pappersdokument och inga handlingar. 

  

En annan faktor som Puma Lagos och Magnus Aspegren tror kan förändra och leda till mindre 

utsatthet och trakasserier är att göra de olika enheterna i organisationen mer heterogena. 

Mångfald i grupperna menar de kommer skapa en tryggare arbetsplats och minska risken för 

att en grupp blir utsatt. Enligt Wahl (2014) krävs dock mer än att grupper blandas eftersom 

normen fortfarande råder och det är den som behöver utmanas. För att uppnå mångfald menar 

Puma och Magnus att rekryteringsprocesserna måste ses över; det kanske inte går att bara gå 

på erfarenhet om man vill få in nya målgrupper. Att ändra rekryteringen skulle även kunna 

påverka det som Kleppe & Røyseng (2016) beskrev som det informella nätverkande där 

kontakter är viktigare än kompetens. Även det Wahl (2014) definierar som den homosociala 

kulturen skulle därmed kanske kunna brytas.  

  

För att Metoo inte ska sluta påverka teaterbranschen menar skådespelaren Katja att man måste 

få säga vilken person som har gjort vad så att alla vet och kan agera på det, till exempel att välja 

att inte jobba med den personen. KLYS ordförande Marika Lagercrantz menar det motsatta, att 

det är viktigt att inte peka ut några enskilda personer utan att det är strukturerna och normerna 



 

 40 

som måste brytas. Puma Lagos menar vidare att ledarskap är en viktig del i detta, att om man 

som ledare märker att ens underordnade har en viss jargong eller beteende så måste ledaren 

agera på det:  

 

Accepterar du den typen av kommentarer vid kaffebordet, då är det inte fel på din 

personal då är det ju fel på dig som chef. 

 

VD:n Magnus Aspegren påpekar att det är viktigt att förstå att man inte bara ska förändra sitt 

beteende på arbetsplatsen utan att det är en förändring som måste ske i alla ens relationer och 

umgängeskretsar: “Det är ju i kompisgänget som man ska förändra för att kunna förändra något 

i sitt ordinarie liv”. Mika Romanus från Teaterförbundet och många fler informanter menar att 

det finns ett före och ett efter Metoo vilket gör det svårt att gå tillbaka till hur det var innan. 

 

Dom här organisationerna är också vanliga organisationer, sen är dom ju också 

lekplatser och det är ju underbart. Det ska dom få fortsätta vara och fler ska få bidra 

till leken. Det är liksom inget fel i att konsten är så lekfull som den är, men den måste 

bli en säkrare plats.  

(Vanja Hermele, doktorand i genusvetenskap vid Stockholms universitet) 

 

Sammanfattning 

Genom analysen av informanternas svar med hjälp av den teoretiska referensramen börjar det 

formas en bild över hur Metoo har påverkat teaterbranschen. Metoo verkar ha ökat 

medvetenheten och kunskapen kring frågor som sexuella trakasserier och intimitet för många i 

teaterbranschen. Det har existerat en tystnadskultur som gjort att det är få som anmäler sexuella 

trakasserier. Något som verkar ha förändrats genom att Metoo har skapat ett språk för att kunna 

prata om sexuella trakasserier och bidragit till ett skyddsnät som gör att man vågar anmäla. 

Sexuella trakasserier har varit ett problem i teaterbranschen på grund av flera faktorer. 

Teaterbranschen har haft normer och värderingar som inte har ifrågasatts, branschen har 

upplevts som en plats där andra lagar råder på grund av att det konstnärliga värderas högst som 

gör att annat såsom arbetsmiljöfrågor överskuggas. Osäkra anställningsvillkor inom 

teaterbranschen bidrar till att skapa beroendeställningar som kan leda till att sexuella 

trakasserier uppstår. Intimitet finns som en del av arbetet för skådespelare där vissa projekt 

genomförts för att prata om individens gränser men det har uppenbarligen inte diskuterats 

tillräckligt. Informella kontaktnätverk gör att  arbetsliv och privatliv sammanflätas vilket 

försvårar situationen ytterligare. Föreställningen om det “manliga geniet” finns i 

teaterbranschen och har bidragit till att män får ta större plats än kvinnor. Även om 

kulturbranschen har en jämn fördelning av män och kvinnor så har männen till stor del 

fortfarande de högsta  maktpositionerna i teaterbranschen. Politiken styr genom lagar och 

riktlinjer som behöver följas upp ordentligt eftersom det uppenbarligen inte räcker med att de 

bara existerar. När det gäller hur Metoo kommer att påverka framtiden är åsikterna delade. 
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Vissa menar att Metoo redan har förändrat strukturen genom ett maktskifte, andra menar att det 

lätt kan glömmas bort och återgå till det vanliga.  
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Slutdiskussion  

Empiri och analys bidrog till att få en uppfattning av hur människor påverkats av Metoo. Det 

framkom att det finns flera bakomliggande faktorer till varför Metoo fått så stort genomslag i 

teaterbranschen och hur Metoo påverkat branschen och människor verksamma i den. Nedan 

diskuteras några områden som bör lyftas fram och även diskuteras djupare för framtiden.   

 

Språkets och diskursens betydelse 
Något som tydligt uppenbarade sig i empirin var att det har saknats ett språk kring sexuella 

trakasserier och hanteringen av dessa i teaterbranschen sen tidigare. Äldre skådespelare som 

tidigare dementerade eller förminskade förekomsten av sexuella trakasserier har först nu börjat 

prata om det som innan var tabubelagt. Detta kan vara något som Metoo har bidragit till och 

redan förändrat; möjligheten att faktiskt prata om det som varit skamfullt. Men en viktig poäng 

som lyftes var också att inte sluta prata, utan att fortsätta våga prata om det som är svårt och 

jobbigt. Vi upplevde att det fanns en form av lättnad bland informanterna kring denna 

upphävning av tystnaden, det fanns en vilja att berätta och reflektera kring dessa saker.  

 

Förändrad attityd till sexuella trakasserier 
Metoo har förändrat diskursen kring att tala om sexuella trakasserier vilket bidragit till att det 

nu kanske är hög status att stå på offrets sida. På så sätt har även personer med hög status vågat 

uttrycka sig om sexuella trakasserier. När man varit med i branschen länge tror vi att det kan 

vara svårt att kritisera arbetsplatsen genom att man under många år accepterat och hittat ett sätt 

att förhålla sig till normen. De äldre kvinnliga informanterna var mer benägna att betona vikten 

av att män inte ska bli alltför hårt kritiserade. De yngre kvinnliga informanterna sympatiserade 

i mindre grad med männen. Detta kan vara en konsekvens av den värld individerna har växt 

upp i och hur de väljer att se på världen. Det skulle även kunna vara så att äldre kvinnor har en 

större förståelse för att världen inte är så svart eller vit medan yngre oftare har en mindre 

nyanserad bild av verkligheten.  

 

Jämställdhetsarbete som en kvinnofråga 
En uppfattning som fanns som en underton var att jämställdhetsarbete naturligt är viktigare och 

mer aktuellt om det är fler kvinnor i organisationen. Detta är i och för sig inte något underligt 

då det är kvinnor som drabbas om det är ojämställt, däremot kan det vara problematiskt om det 

bara är kvinnor som lyfter och arbetar med jämställdhet; det blir då en kvinnofråga vilket det 

egentligen inte är. Det finns som tidigare nämnt i inledningen en lagstiftning kring jämställdhet 

och diskriminering vilket visar på att detta är ett samhällsproblem som både män och kvinnor 

bör arbeta för att eliminera.  
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Något som teorierna uttrycker är att privilegierade grupper ofta inte upplever att de är 

privilegierade (Wahl, 2014) vilket kan vara en anledning till varför män inte upplever att 

samhället är så ojämställt som kvinnor upplever det som. Det som framkom i studien var dock 

att flera manliga informanter påstod att de börjat reflektera kring vilken plats de fyller i 

samhället. Genom Metoo verkar detta faktum börja utmanas då även en privilegierad grupp 

som vita män har börjat ifrågasätta sitt beteende. Att männens privilegierade position har 

förändrats under de senaste decennierna är ett faktum även om det fortfarande är lång väg kvar 

innan män och kvinnor är helt jämställda. Förändringen av männens privilegierade position kan 

Metoo ha visat ännu tydligare och kanske framförallt i Sverige där Metoo fick sådant stort 

genomslag, vilket kan tyda på att ju mer jämställt ett samhälle är desto lättare är det för kvinnor 

att stå upp för sin sak.  

 

Hemmablindhet 
En annan intressant skillnad var hur de olika informanterna uppfattade sin egen verksamhet 

som skonad från de värsta övergreppen eller missförhållandena. Detta skulle kunna vara en 

form av hemmablindhet, individen ser inte hur det ser ut närmast sig själv utan bara sådant som 

man har distans till. Det skulle också kunna bero på att den problematiska bild som målats upp 

av teaterbranschen inte upplevs som så hemsk som teorier uttrycker. Det visar sig genom empiri 

och teori en uppfattning om att frigrupper ofta är mer utsatta på grund av osäkra 

anställningsformer och att det därför finns en större risk för sexuella trakasserier där. Medan vi 

upplevde att skådespelarna från den frigrupp som intervjuades hade inställningen att det är värre 

på institutionerna. Vi har dock endast intervjuat ett fåtal frigruppsskådespelare och det kan vara 

så att de inte var representativa för den fria teatervärlden. Men något som ändå kan tyda på att 

det finns en tudelad bild av sexuella trakasserier inom teaterbranschen. Även då informanterna 

uttrycker en förändrad syn på sexuella trakasserier kan det finnas otydligheter kring vad det 

faktiskt är. Här tror vi att alla instanser i teaterbranschen, från politiken till fackförbunden måste 

vara tydliga kring definitioner och lagstiftning. De har ett ansvar att utbilda och informera samt 

att följa upp att lagar efterföljs, något som informanterna menar att de har brustit i. 

 

Kvinnan som offer 
I våra teorier finns genusforskare som uttrycker att kvinnan är till för att behaga mannen, att 

kvinnan är objekt och mannen subjekt (Gutek, 1996; Rosenberg, 2012), men förvånansvärt nog 

var det ingen av informanterna som tog upp det ämnet eller nämnde att det skulle vara ett 

problem. Vi hade en fråga som berörde uppfattningen av kvinnan i teaterbranschen men det 

blev inte några längre svar på det temat. Det kan bero på att branschen förändrats och kvinnan 

inte anses vara detta “sexobjekt” längre. Däremot kan det också bero på att det är en så pass 

normaliserad syn på kvinnan att informanterna inte reflekterade kring det. Kvinnor är vana vid 

att vara offer för mäns sexualitet, något som vi också upplever frekvent syns i teaterpjäser, 

filmer och andra kulturformer där kvinnan ofta porträtteras som just ett offer. Däremot är det 

aldrig svart eller vitt. Genom den individuella feminismen finns röster som menar att kvinnan 
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redan har makten, det gäller bara att använda den. Att kvinnor har vant sig vid offerrollen, att 

ses som objekt, och därför inte tagit anspråk på den makt som egentligen finns tillgänglig.  

 

Integritet och gränser  
Att intimitet inom teaterbranschen är en riskfaktor för att sexuella trakasserier uppstår 

(Hennekam & Bennett, 2017; Alvesson & Köping, 1993) framgick även tydligt av 

informanterna. Flera informanter upplevde det som att det fattades utbildning och förståelse för 

hur man ska handskas med andra skådespelare gällande sin egen integritet och gränser. Något 

som är förvånansvärt med tanke på att det är en sådan stor del av en skådespelares arbete. 

Däremot fanns en åsikt om att skådespelare från grunden lär sig att samarbeta och att samarbete 

handlar om att respektera varandra, annars exkluderas man. Något som vi anser kan vara 

problematiskt att utgå ifrån om de som samarbetar är på olika maktnivåer då 

beroendeställningar skapas som kan bidra till att vissa kan bete sig illa för att de har mer makt. 

Utifrån studien upplever vi sexuella trakasserier som ett större problem för kvinnliga 

skådespelare än manliga vilket inte är förvånande då kvinnans sexualitet ofta är mer synlig än 

mannens (Wahl, et al. 2011) genom objektifieringen av kvinnokroppen. På så sätt blir kvinnan 

sedd som ett sexuellt objekt och kan därmed vara mer benägen att bli utsatt för sexuella 

trakasserier än män.  

 

På scenen och bakom scenen 
Något som skiljde sig mellan utövande skådespelare och VD, jurist, producent och andra 

informanter med mer administrativa uppgifter inom teatern var att skådespelarna hade en mer 

skeptisk inställning till en långvarig påverkan av Metoo. Detta kan bero på att skådespelarna är 

de som faktiskt befinner sig i de miljöer som är mer utsatta för sexuella trakasserier än de som 

arbetar med exempelvis det administrativa arbetet. De personer som arbetar vid myndigheter 

och andra teaterföreningar kan även ha svarat utifrån sin formella arbetsroll och utifrån den syn 

organisationen har på Metoo snarare än sin personliga upplevelse. Teorierna om sexualitet i 

kultur- och teaterbranschen är begränsade till endast skådespelarnas och andra konstnärers 

upplevelser av sexuella trakasserier, inte andra verksamma i branschen. Detta bidrar till att det 

blir svårare att analysera deras svar då de har helt andra yrkesroller och arbetar under andra 

förutsättningar.  

 

Ledarskap  
Vid frågan om hur man ska lösa problemen med sexuella trakasserier återkom många 

informanter till ledarskap. De menar att det är ledaren som bär ansvaret för att förhindra dessa 

beteenden. Däremot kan det vara svårt för en ledare att vara närvarande i alla situationer där det 

kan uppstå sexuella trakasserier. Det relationella ledarskapet anser vi skulle vara givande för 

teaterbranschen då det skulle kunna jämna ut maktobalanser, samt förflytta ansvaret för 

problemen med sexuella trakasserier från de enskilda ledarna till varje medarbetare. På så sätt 
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är det också svårare att lägga allt ansvar på en ledare för något som egentligen är gemene mans 

ansvar. Flera informanter var tydliga med att poängtera att även kvinnliga ledare ibland beter 

sig oacceptabelt på ett sätt som är förknippat med ett manligt karismatiskt ledarskap. Det 

framkom även åsikter som antydde att det finns en självklar förväntan på kvinnliga ledare att 

ta tag i jämställdhetsfrågor i större grad än manliga ledare, vilket tyder på att det finns 

föreställningar om hur en kvinnlig och manlig ledare ska vara. Det relationella perspektivet 

skulle även här kunna appliceras för att jämna ut föreställningar om kvinnligt och manligt 

ledarskap för att istället belysa att det är en kollektiv vilja och kraft som bidrar till förändring. 

 

Homosocial kultur 
Ett återkommande tema var behovet av att bryta den homosociala kulturen och könsmärkta 

positioner inom teaterorganisationer. Det framgick tydligt att vissa yrkesgrupper är mans- eller 

kvinnodominerade och att detta även ger avtryck i lönerna. Den homosociala kulturen leder 

ofta till att män väljer andra män framför kvinnor, och även om vissa män inte trivs i den 

homosociala kulturen kan de ha svårt att ifrågasätta den. En lösning som framkom på detta var 

att ha större mångfald inom organisationerna. Något som kan ifrågasättas genom att det redan 

är en jämn fördelning åtminstone mellan könen i branschen vilket inte bidragit till att bryta den 

homosociala kulturen eller de könsmärkta positionerna. Den heterosociala kulturen där kvinnor 

bidrar till att upprätthålla den manliga normen kan leda till att det inte spelar någon roll hur 

mycket grupper blandas. Det är självklart viktigt att ha mångfald inom grupper men det krävs 

samtidigt att rådande normer och värderingar utmanas på en strukturell nivå. 

 

Vidare forskning 
I denna studie finns det begränsningar i vilka röster som har fått göra sig hörda. Dels är vi som 

genomfört studien båda vita, privilegierade kvinnor, dels är de som vi intervjuat till största del 

vita privilegierade män och kvinnor. Studien hade kunnat berikas genom ett bredare 

samhällsperspektiv där även aspekter som klass och etnicitet behandlas. Detta skulle även 

kunna vara en fråga att forska vidare kring; om det i grupper med större mångfald förekommer 

sexuella trakasserier i mindre grad. 

 

Riksteaterns VD Magnus Aspegrens kommentar om att ha fått kritik när han pratat om 

jämställdhet eftersom han är en vit, medelålders, medelklass man lyfte frågan om vem som får 

prata om jämställdhet och hur. Eftersom makten genom den manliga normen manifesteras 

utifrån kategorin av män (Wahl, et al. 2011) kan det vara problematiskt att jämställdhetsarbete 

dirigeras utifrån dessa män. Därför uppenbarade sig frågan om alla ska få vara med i kampen 

eller borde männen ta ett steg tillbaka under en period? Kan man prata om sådant som man själv 

inte har erfarit?  

 

Något som även skulle kunna forskas kring är att göra en jämförande studie med hur det ser ut 

i andra branscher. Skådespelare har kanske lättare att berätta eftersom de är vana att stå i 

centrum och uttrycka känslor. Därför skulle man kunna göra en studie av en annan bransch och 
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se om det finns skillnader. Denna studie har till stor del fokuserat på de problem som uppstår i 

skådespelarnas värld och därför kan en studie med teknisk och annan annan scenpersonal som 

arbetar i förgrunden belysa andra fenomen som är problematiska i den delen av branschen. 

Vidare vore forskning om rådande lagstiftning och policys jämfört verkligheten och vardagen 

intressant att belysa. Framför allt då Metoo bidragit till att organisationerna fått specifika 

riktlinjer om att redovisa hur de följer upp lagar och regler. En studie om detta skulle kunna 

visa om arbete med lagstiftning om sexuella trakasserier verkligen leder till att förhindra att de 

uppstår.  
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Bilaga 1: Intervjuguide för 

semistrukturerade intervjuer 

Inledande frågor 

Berätta lite om dig själv 

• Vem är du? 

• Vad är din roll i organisationen? 

• Hur hamnade du här? 

 

Om organisationen  

• Berätta lite om ditt arbete i organisationen, dina uppgifter, din bakgrund 

• Hur arbetar ni med jämställdhetsfrågor i organisationen och i föreställningarna?  

• Hur är samtalsklimatet i er organisation? Går det att prata om ex. Metoo?  

• Vad hade ni för riktlinjer/policys innan Metoo? 

• Vad tror du har gjort att övergrepp ändå kunnat ske? 

• Har ni tagit några åtgärder efter Metoo? Var alla utifrån politiska riktlinjer?  

 

Kulturpolitik 

• Hur mycket påverkar kulturpolitiken verksamheten? 

• Hur stor påverkan anser du att kulturpolitiken ska ha på kulturen? 

• Var ligger ansvaret för att förhindra sexuella övergrepp?  

 

Sexuella trakasserier 

• Hur skulle du definiera en sexuella trakasseri? 

• Vad tror du möjliggör sexuella trakasserier i arbetslivet? 

• Har du varit i arbetsrelaterade situationer där du eller någon har blivit utsatt? 

• Tror du att du kommer handla annorlunda nu i sådana situationer än innan Metoo? 

 

Om Metoo 

• Vad är dina tankar om Metoo? 

• Varför tror du Metoo har blivit så stort i Sverige? 

• Blev du förvånad av omfattningen eller har du upplevt att detta är ett problem sen 

innan? 

• Varför tror du att det här har kunnat pågå utan att någon har gjort nåt åt det/sagt ifrån? 

• Vad upplever du att det finns för förväntningar på dig som man/kvinna? 

• Upplever du att kvinnor får ta lika stor plats som män? 

• Tror du det är skillnader mellan kulturbranschen och andra branscher? 

• Upplever du att synen på karismatiska ledare/manliga geniet har betydelse för hur det 

ser ut i kulturbranschen? 

• Har du upplevt en förändring efter Metoo? 

• Tror du att Metoo har påverkat ditt beteende? 
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• Vad tror du Metoo kommer ha för konsekvenser i framtiden? 
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Bilaga 2: Intervjuguide till 

telefonintervjuer samt frågeformuläret 

Intervjufrågor till telefonintervjuer 

1. Vad är din roll i organisationen? 

2. Hur har ni påverkats av Metoo? 

3. Vad har ni gjort i och med Metoo?  

4. Har många hört av sig till er efter Metoo? Och i så fall om vad? Anonyma? 

5. Är det bara skådespelare som hört av sig eller fler i branschen? Är det skillnad på 

frigrupper och institutioner?  

6. Vad tror du är anledningen till att sexuella trakasserier förekommer i så stor 

utsträckning i teatervärlden? 

7. Blev du förvånad över omfattningen sexuella trakasserier i teatervärlden? 

8. Upplever du att det har skett en förändring i attityd/inställning i branschen efter 

Metoo? 

9. Vad tror du Metoo kommer ha för påverkan i framtiden? 

 

Frågeformulär 

1. Hur har Metoo påverkat dig som skådespelare? 

2. Varför tror du att Metoo fick så stort genomslag i just teaterbranschen? 

3. Tror du att Metoo kommer att bidra till någon förändring i teaterbranschen på längre 

sikt? 

 

 

 


