
Att välja
och att

välja
bort

Rapport om ett antal

svenska teatrars rutiner

och kriterier gällande

rekrytering av dramatiker, med

särskilt fokus på genus och 

jämställdhetsaspekten. 

Baserad på en undersökning 

genomförd av fil. dr Yael Feiler

hösten 2008 på uppdrag av 

Sveriges Dramatikerförbund

och Centrum för

dramatik.



Förord 7

Inledning 9

Del 1: Praktiker, urvalskriterier

och beslutsordning  
Praktiker och beslutsordning 13
Urvalskriterier och kvalitet 17

Del 2: Jämställdhet och genusaspekt: 
inställning, hinder, visioner 
och verktyg  

Inställning 23
Hinder 26
Visioner och verktyg 29

Del 3: Politiskt inflytande på den
konstnärliga verksamheten  

Praxis, inställning och förslag 35

Sammanfattning 45

om författaren 53

Innehåll 



5

Hösten 2007 uppmärksammade styrelsen för 
Sveriges Dramatikerförbund att den aktuella 
repertoaren på de stora teatrarna i Stockholm 
nästan uteslutande innehöll pjäser skrivna av 
manliga dramatiker. Med anledning av detta be-
slutades att förbundet skulle genomföra en jäm-
ställdhetsundersökning för att kartlägga om 
det finns något genusmönster i hur teatrarnas 
pjäsbeställningar går 
till. Fil dr Yael Feiler 
anlitades för att göra 
undersökningen. Hen-
nes uppdrag var att un-
dersöka och dokumen-
tera hur dramatikerna 
knyts till teatrarna – 
hur ser den konstnär-
liga processen ut i förhållande till kön?

Projektet har genomförts med stöd från Sta-
tens Kulturråd inom ramen för satsningen på jäm-
ställdhetsprojekt inom scenkonsten 2007/08.

Förord 

”Men vad är det
vi pratar om i slut-

ändan – ska man
lagstifta att det

ska vara 50/50
kvinnliga

dramatiker…?”

Konstnärlig ledare 
Backa teater, man
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Under hösten 2008 intervjuade jag ett 40-tal 
personer med anknytning till sex institutions-
teatrar i Sverige: Dramaten, Riksteatern, Norr-
landsoperan, Östgötateatern, Göteborgs Stads-
teater och Backa Teater.1 Jag samtalade med 
konstnärliga ledare, konstnärliga råd, fackliga 
representanter, dramaturger, informatörer, pro-
ducenter, marknadsförare och styrelseleda-mö-
ter/kulturpolitiker. Dessutom träffade jag två 
teaterförläggare och ett antal dramatiker och 
intervjuade dem om deras erfarenheter av sam-
arbete med teatrar. 

Projektets syfte var att ta reda på huruvida 
könssegregering finns som faktor när drama-

1 En av teatrarna, Backa Teater, tillhör formellt Göteborgs 
Stadsteater men har egna lokaler och är så pass självständig i 
form och innehåll så den betraktas som enskild teater. Lejon-
kulan, som formellt tillhör Dramaten, har inte undersökts 
som separat teater eftersom den trots en egen konstnärlig 
ledning delar både lokaler och en stor del av personalen med 
moderhuset. Lejonkulans konstnärliga ledare har dock interv-
juats och hennes uttalanden är intressanta inte minst tack 
vare undersökningens fokus på genus och jämställdhet.

Inledning 
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1.  Praktiker, urvalskriterier och beslutsord-
 ning
2.  Jämställdhet: Hinder, möjligheter, visioner
 och praktiska verktyg 
3.  Politiskt inflytande på den konstnärliga
 verksamheten 

April 2009 
Yael Feiler

tiker anlitas. Tillvägagångssättet var att via djup-
intervjuer genomlysa teatrarnas rutiner och 

praktiker gällande re-
pertoar, kriterier för 
urval och beställning 
av dramatik samt han-
tering av frågor kring 
jämställdhet. 

I denna rapport har 
jag valt att redogöra 
för två av samtliga ovan 
nämnda intervjuade yr-

kesgrupper: konstnärliga ledare och styrelsele-
damöter/kulturpolitiker. 2 

Jag redogör för dessa två gruppers uttalan-
den i en tematiserad sammanställning med en 
översiktlig tendensanalys där även mina egna 
observationer lyfts fram. Redogörelsen är för-
delad på tre huvudteman som även utgör rap-
portens kapitelindelning: 

2 Eftersom Riksteaterns struktur inte inbegriper en ensam 
konstnärlig ledare refererar jag i detta sammanhang till 
Riksteaterns produktionschef men även till ett par andra 
medarbetare. 

”Det är kvalitet
man är ute efter

och kvalitet
omfattar också

jämställdhet
enligt mitt sätt

att se på det” 

dramatens styrelse-
ordförande,

kvinna

”Det finns de som säger
att kulturen har ett egen-

värde. Kulturen har inte
ett egenvärde om det
betyder att man får
göra vad man vill.”

Vice styrelseordförande
Norrlandsoperan, man
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Praktiker och beslutsordning
När det gäller praktiker kring beslut om reper-
toar ser processerna ganska lika ut på fem av de 
sex observerade teatrarna. En av teatrarna, näm-
ligen Riksteatern, skiljer sig avsevärt från de 
övriga. På fem av de sex observerade teatrarna 
styrs urvalsprocessen av den konstnärliga leda-
ren som också alltid har sista ordet när beslut 
om en enskild beställning eller annat repertoar-
beslut fattas. På Riks-
teatern existerar dä-
remot inte en ensam 
konstnärlig ledare 
och de konstnärliga 
besluten fördelas på 
nio uppdragsledare 
med tematiskt definierade uppdrag och stora 
befogenheter. De är dock underordnade en pro-
duktionschef. 

På majoriteten av de undersökta teatrarna 
kommer förslagen till texter/projekt både in-
ifrån, initierade av den konstnärliga ledaren, av 

Del 1 
Praktiker,
urvals-
kriterier
och besluts-
ordning ”Rent marknads-

ekonomisk så borde
det vara den publik 

som är störst som 
reglerar utbudet” 

dramatens chef, man
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nande från produktionschefen.
Trots övergripande likheter i de konstnärliga 

ledarnas exklusiva befogenheter över konstnär-
liga beslut observeras vissa skillnader gällande 
förankringen av besluten hos teaterns övriga 
personal. Skillnaderna kan bero på det faktiska 
ansvaret och den konkreta delaktigheten som 
personalen känner i förhållande till beslutspro-
cessen. På Dramaten, Göteborgs Stadsteater och 
på Norrlandsoperan finns etablerade konstnär-
liga råd som utses av den konstnärliga ledaren. 
Dock verkar inte dessa vara lika aktiva. Göte-
borgs Stadsteaters konstnärliga råd som även 
fungerar som ”manusgrupp” träffas varannan 
vecka och verkar föra en mycket livlig dialog 
med den konstnärliga ledningen. Det är inte 
bara ledningens förslag som diskuteras utan 
förslag kan lika gärna komma från rådet. Dra-
matens konstnärliga råd träffas (under 2008) 
en gång i veckan och diskuterar förslag som re-
dan passerat manusgrupper och är så gott som 
klara för produktionsbeslut.3 Norrlandsoperans 

3 Jag har inte lyckats få tillstånd ett möte med ledamöter ur 
Dramatens konstnärliga råd. 

dramaturgiatet eller av annan fastanställd konst-
närlig personal, eller utifrån, via förlag eller via 
spontant inskickade manuskript. Ofta sållas ma-
terialet av lektörer och dramaturger och slus-
sas vidare till manusgrupper, konstnärliga råd 
eller annat beslutsorgan för att sedan hamna på 
den konstnärliga ledarens bord för slutgiltigt 
beslut. Ibland, till exempel på Dramaten, kring-

går förslag den 
regelrätta urval-
sprocessen och 
hamnar direkt 
på chefens bord. 
Backa Teater och 
Lejonkulan som 
skapar ett mycket 

begränsat antal produktioner per säsong har 
en något komprimerad beslutsprocess, utan 
konstnärligt råd och med förslag som oftast ini-
tieras internt. Även här skiljer sig Riksteatern 
från övriga, där alla förslag – interna likväl som 
externa – hamnar i en ”idébank”. Efter en första 
sållning av dramaturgerna sorteras de och slus-
sas vidare till lämplig uppdragsledare som be-
slutar om repertoaren, i samråd med de andra 
uppdragsledarna och med ett slutligt godkän-

”… de läser ju de glömda 
dramatikerna nu …

men vad gör vi nu – ska
vi sitta om hundra år

och läsa de glömda
dramatikerna igen?”

Lejonkulans konstnärliga 
ledare, kvinna
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en produktionschef), vilkas beslut kontinuerligt 
modifieras i samråd med teaterföreningarnas 
behov och önskningar. Det aktiva förhållandet 
till publiken inom ramen för beslutsprocessen 
är dock gemensamt för Riksteatern och Backa 
Teater.   

En intressant utveckling gällande repertoar-
arbetet är att det inte längre i lika hög grad 
betraktas som hemligt i förhållande till andra 
teatrar. Material som väljs bort men som ändå 
bedöms som intressant förmedlas enligt upp-
gift i vissa fall till kollegor på andra teatrar. 

Urvalskriterier och kvalitet 
Ett par gemensamma tendenser gällande urvals-
kriterier observeras i majoriteten av de under-
sökta teatrarna. Dels praktiska omständigheter 
som ekonomi och logistik och dels det uppdrag 
och den profil som präglar teaterns verksamhet. 
En stark konstnärlig profil samt tydligt formu-
lerat uppdrag styr uppsökandet av materialet i 
en viss riktning och påverkar karaktären av det 
utifrån kommande materialet. Även för Rikstea-
tern gäller dessa kriterier, dock skiljer den sig 
från övriga genom ett strikt och genomskinligt 
urvalssystem. 

konstnärliga råd, som träffas två-tre gånger per 
termin, ger enligt den konstnärliga ledaren in-
put – dock medger han att han ofta presenterar 
färdiga idéer vilket kan vara frustrerande för 
rådet. På Östgötateatern finns ett öppet reper-
toarråd dit enligt teaterchefen alla är välkomna. 
Denna öppna form på Östgötateatern resulterar 
enligt teaterchefen i en mindre förpliktigande 
inställning från de inblandade, och i sin tur i en 
mindre aktivitet och troligen mindre känsla av 
delaktighet i beslutfattningen. På Backa Teater 
presenteras den konstnärliga ledningens idéer 
och projektförslag för hela personalen på vecko-
möten, och beslutsprocessen som återkopplas 
upprepade gånger likväl till personalgrupper 
som till publikgrupper fortskrider med hänsyn 

till hur förslagen mottas. 
Även i detta avseende skil-
jer sig Riksteatern från 
övriga teatrar i undersök-
ningen. Organisationen är 
mycket ”plattare” och det 
är flera som är aktivt in-

volverade i beslutsproces-sen. Trots att det inte 
finns något konstnärligt råd är det i praktiken 
tio konstnärliga ledare (nio uppdragsledare och 

”Jag har inte
resurser att
pröva saker.”

Östgötateaterns 
chef, man
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”spela det som är angeläget att spela idag”. På 
Lejonkulan inträder en medveten genusprofil 
vid sidan av målet att skildra ”utanförskap” och 
på Göteborgs Stadsteater har målet att ”genus” 
vid sidan av ”samtiden” ska få plats på teaterns 
scener fått långtgående praktiska konsekvenser 
avseende kvinnliga dramatikers representation 
i produktionen. 

Publikens preferenser som ett uttalat sty-
rande kriterium för urval observeras tydligast 
på Riksteatern där en ständig dialog med pub-
liken präglar faktiska repertoarbeslut och där 
referensgrupper och provpublik tillhör pro-
cessens återkommande praktiker. Även Backa 
Teaters förhållande till publiken är aktivt och 
intensivt. Dels genom dialog med de skolor vars 
elever hör till Backas fasta publik, och dels ge-
nom direkt dialog med referensgrupper under 
arbetets gång. Även Östgötateatern, som har ett 
stort antal abonnenter, Norrlandsoperan, vars 

Dramatens uppdrag innebär bland annat att 
bevara och förvalta det dramatiska kulturarvet 
vilket medför att en del av urvalet är beroende 
av ett existerande utbud med stark överrepre-
sentation av manliga upphovsmän. På Backa Tea-
ter är det tydliga uppdraget att spela teater för 
barn och ungdom ett primärt urvalskriterium 
som avgränsar urvalet betydligt som även gäl-
ler för Lejonkulan. För de stora teaterhusen i 
sammanhanget gäller även en rätt kompone-
rad repertoar som övergripande mål, dock kan 
kriterierna för kompositionen variera. Målet 
att hitta ett för samtiden angeläget material är 
gemensamt för flera av de undersökta teatrarna 
vilket mer eller mindre styr och dominerar de-
ras uppsökande verksamhet och urvalskriterier. 
På Dramaten söks material med ”offensiva visio-
ner om vårt samhälle”, på Östgötateatern letar 
man efter ”det som är angeläget att spela idag”, 
på Norrlandsoperan är målet att ”skapa en spel-
plats för nya uttryck” och på Backa Teater är må-
let att undersöka ”vad teatern är för unga män-
niskor idag”. På Riksteatern är ett övergripande 
mål och kriterium ”relevans”.

På Östgötateatern är fokus på kvinnliga dra-
matiker en konkret konsekvens av målet att 

”För mig är det nästan likhetstecken mellan
jämlikhet och jämställdhet. Alla

människor har lika värde.”

Vice styrelseordförande Norrlandsoperan, man
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Till skillnad från övriga undersökta teatrar 
tillämpar Riksteatern strikt målrelaterade ur-
valskriterier. Teaterns övergripande mål – en 
ökad demokrati genom bättre representation 
av kön, etnicitet och ålder, samt introduktion 
av nya publikgrupper – beaktas genom hela ur-
valsprocessen. Uppdragsledarnas explicita mål 
styr deras enskilda beslut och när repertoarba-
lansen görs beaktas inte mindre än 16 tydligt 
formulerade kriterier av olika slag.4 Vad gäller 
kvalitet förklarar Riksteaterns produktions-
chef att det betraktas som ett relativt begrepp 
och att det inte är beslutsfattarnas smak som 
ska avgöra besluten utan en mångfald av mål-
gruppers smak. 

4 Kriterierna i teaterns ”Behovskarta” är: Kvinnliga/manliga 
dramatiker, Kvinnliga/manliga regissörer, Kvinnor/män på 
scen, Språklig representation, Etnisk representation (Arbets-
namn), Målgrupp (publik), Arrangörssegment (stora arrang-
örer, små arrangörer, skolarrangörer och så vidare), Genre, 
Scenstorlek, Turnéperiod, Antal föreställningar, Text (urpre-
miär, nyskrivet, äldre kanon, äldre icke-kanon och så vidare), 
Ensemblestorlek, Tillgänglighet (hur många föreställningar 
har hörslinga, syntolk och så vidare), Tematik, Utvecklings-
område (här mäts hur föreställningarna svarar upp mot de 
områden där teaterföreningarna angett att de vill utveckla 
sin verksamhet)

operapublik har delvis normativa förväntning-
ar, och Dramaten, som enligt dess konstnärliga 
ledare spelar för ”mitten av samhället”, tvingas 
ta dessa faktorer med i beräkningen. 

Gällande rekrytering av personer, exempel-
vis dramatiker, till verksamheten är det oftast 

kännedom om 
personens tidi-
gare erfarenhe-
ter och produk-
tioner som avgör 
vilka som kon-
taktas. Därtill 
präglas urvalet 
av de konstnär-
liga ledarnas 

smak och definition av kvalitet. ”Tydligt ären-
de”, gott hantverk, bra historia, stark särprägel 
och att ”texten inbegriper en märkbar potential 
till en teateruppsättning” hör till de viktigaste 
aspekterna. Genusaspekten tillhör Lejonkulans 
konstnärliga ledares och Göteborgs Stadstea-
ter konstnärliga ledares, bägge kvinnor, kvali-
tetskoncept. Bägge anger exempelvis drivande 
mångfacetterade kvinnoroller som avgörande 
kriterium för urval.

”… men sen såg jag att de 
hade bara män därnere

så jag bytte till en
kvinnlig regissör. Och

han som blev utbytt
hotade att stämma mig
för att jag valt efter

ett jämställdhets-
kriterium.”

VD och Konstnärlig ledare,
Norrlandsoperan, man
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Inställning
Inga av de tillfrågade vill strikt separera perso-
nalpolitiska frågor och gestaltningen på scenen 
när jämställdhet och genus kommer på tal. Alla 
är ense om att den konstnärliga gestaltningens 
genus och jämställdhetsaspekter är minst lika 
viktiga. En jämställd representation på scen och 
identifikationspunkter för alla i publiken är ett 
absolut krav på Backa Teater exempelvis, och 
”stora, drivande kvinnoroller” är en prioritet på 
Göteborgs Stadsteater. Men vad jämställdhet är 
och hur den tillämpas på teatern är inte enty-
digt när de konstnärliga ledarna tillfrågas. Dra-
matens chef anser exempelvis att det är alltför 
stort fokus på siffror i samband med jämställd-
hetsdiskussionen. Vad som berättas bör enligt 
honom vara lika viktigt. Istället för att koppla 
representationen till individernas biologi – i 
det här fallet till individernas kön – bör enligt 
Dramatens chef individernas erfarenheter vara 
det centrala. Han får i viss mån medhåll av Gö-
teborgs Stadsteaters konstnärliga ledare som 

Del 2 
Jämställdhet
och genus-
aspekt: 
inställning, 
hinder,
visioner och 
verktyg
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”starka kvinnliga medarbetare” som gör det 
”svårare att glömma”. Även Dramatens chef me-
nar att han ”glömmer ibland” men han försäk-
rar att den ökade medvetenheten i husets alla 
avdelningar utgör en ständig påminnelse. 

Trots att Göteborgs Stadsteaters konstnärliga 
ledare har valt genus och jämställdhet som vik-
tiga profilområden och trots att hon anser det 
som ”självklart att båda könen ska vara repre-
senterade”, betraktar hon inte dessa perspektiv 
som absolut nödvändiga för teatern. Och trots 
insikt om stora drivande kvinnliga rollers bety-
delse för jämställdheten menar inte Göteborgs 
Stadsteaters konstnärliga ledare att rollen mås-
te agera jämställt. Exempelvis kan en ur genus-
perspektiv traditionell roll tack vare en med-
veten gestaltning väcka tankar, vilket enligt 
Göteborgs Stadsteaterns konstnärliga ledare 
är det viktiga för 
jämställdheten. 
Det är alltså inte 
färdiga lösningar 
som ska speglas 
på scenen; istället 
ska frågor väckas.

trots en medveten satsning på kvinnliga drama-
tiker tillstår att dramatikerns kön i sig inte är 
det viktigaste för jämställdhet på teatern. Även 
Backa Teaters konstnärliga ledare förklarar att 
de historier som berättas är det viktiga vid si-
dan av den konkreta representationen. När det 
ena brister kompenseras det genom det andra. 

Teatrarna har kommit olika långt i medve-
tenheten kring och i arbetet för jämställdhet. 
Jämställdhet deklareras vara en del av Backa 
Teaters konstnärliga ledares människosyn. På 
Riksteatern vittnas det om att jämställdheten 
är inarbetad och tillämpas sedan flera år tack 
vare intresse och engagemang. Östgötateaterns 
förutsättningar för jämställdhet har enligt den 
konstnärliga ledaren ökat det senaste decenniet 
tack vare fler verksamma kvinnliga dramatiker 
och ett ökat självförtroende hos kvinnliga re-
gissörer. Norrlandsoperan tycks befinna sig i 
ett ”uppvaknandeskede” i förhållande till jäm-
ställdhet. Medvetenheten ökar och vissa åtgär-
der har vidtagits. Exempelvis tillämpar Norr-
landsoperan fortfarande ojämställda löner vil-
ket konstnärliga ledaren nu planerar att ta itu 
med. Att hans egen medvetenhet kring genus 
och jämställdhet ökat menar han är tack vare 

”Vi ställer frågor om
allt möjligt men

vi dikterar inte och
vi ifrågasätter inte

den konstnärliga
ledningens ansvar för

det konstnärliga.”

Styrelseordförande,
Norrlandsoperan, man
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ledare anser att det är svårt att finna balansen 
mellan jämställdhet som vision och ”rätt person 
för rätt uppgift” som praktik. 

Norrlandsoperans konstnärliga ledare varnar 
också för en alltför benhård och schematiskt til-
lämpning av olika direktiv, som jämställdhet el-
ler mångfald. En sådan tillämpning kan enligt 
honom äventyra den konstnärliga kvaliteten och 
kan leda till en alltför ”politiskt korrekt” pro-
duktion. Just denna stämpling av jämställdhets-
arbetet som politiskt korrekt och polarisering 
mellan jämställdhet och konstnärlig kvalitet 
pekas ut av Riks-
teaterns produk-
tionschef som 
hinder för jäm-
ställdhet. Riks-
teaterns produk-
tionschef pekar 
också på sam-
manblandningen 
mellan jämställdhet och mångfald som ett hin-
der för ett målinriktat arbete för jämställdhet. 
Även stora engångssatsningar som det gångna 
”mångkulturåret” anses av hon vara hinder ef-
tersom dess enligt henne projektliknande ka-

Hinder
Det finns dock problematiska konsekvenser 
och hinder för arbetet kring jämställdhet på 
teatrarna. De hinder som räknas upp av de in-
tervjuade konstnärliga ledarna kan i huvudsak 
sammanfattas som ”tradition” – såväl i samhäl-
let som på teatern. 

De konstnärliga ledarna för Dramaten, Öst-
götateatern, Backa Teater och Norrlandsoperan 
nämner tradition som hinder och påminner 
om att klassikerutbudet i huvudsak har man-
liga upphovsmän, vilket är ett hinder för en 
jämställd repertoar. Vid utbyte med europe-
iska teaterhus innebär den traditionellt man-
liga dominansen där ett hinder för en jämnare 
könsfördelning på Dramatens produktion. Det 
omgivande samhällets traditionella brist på 
jämställdhet nämns av Göteborgs Stadsteaters 
konstnärliga ledare som en negativ faktor för 
en ökad jämställdhet på teatern. 

Traditionen försämrar enligt uppgift även 
kvinnors konkurrenskraft i urvalssituationer. 
Kvinnors brist på erfarenhet och träning för 
vissa uppgifter minskar enligt Norrlandsope-
rans chef deras möjligheter när konstnärliga 
urvalskriterier ska gälla. Även Backa Teaters 

”man kan inte sticka
under stol att bakåt i

tiden Dramaten har varit
en arbetsplats med stark 

manskultur … och inte
bara när det gäller val

av teaterstycken”.

Dramatens styrelse-
ordförande, kvinna
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konstnärer att komma fram kan av liknande skäl 
utgöra ett hinder. Norrlandsoperans ekonomis-
ka beroende av denna konservativa publik upp-
muntrar inte till mindre traditionella satsningar 
med högre kvinnlig representation på den konst-
närliga sidan. 

Visioner och verktyg
Alla de konstnärliga ledarna är i olika grad en-
gagerade i jämställdhetsarbetet och har konkre-
ta förslag, tankar och visioner om dess framtid. 
Beställning av verk av kvinnliga dramatiker är 
enligt en del av dem ett sätt att komma vidare 
med jämställdheten på teatern. Det anser ex-
empelvis Lejonkulans och Göteborgs Stadstea-
ters konstnärliga ledare, som redan tillämpar 
denna metod med gott resultat. Bägge tror att 
man dels måste välja en tydlig profil och sedan 
driva en medveten policy för att få till stånd en 
förändring. Bägge har idéer även för framtiden. 
Att konsekvent beställa pjäser just för stora sce-
nen av kvinnliga dramatiker är exempelvis en 
medveten policy som Göteborgs Stadsteaters 
konstnärliga ledare tror kan bryta en existeran-
de trend som blivit en tradition. 

I samma syfte föreslår Lejonkulans konst-

raktär inte manar till ett långsiktigt arbete. 
Ett påstått bristande självförtroende från 

kvinnliga dramatikers sida lyfts också fram som 
hinder för jämställdhet. Få kvinnliga dramati-
ker skriver för Dramatens stora scen exempel-
vis, något som påverkar jämställdhetsbalansen 
negativt och förklaras med kvinnliga dramati-
ker bristande självförtroende och internalise-
ring av en traditionell syn på kvinnors förmåga. 
Att kvinnliga dramatiker väljer att skriva för 
mindre scener och för barn, som Lejonkulans 

konstnärliga ledare vitt- 
nar om, förklaras på 
samma sätt. Dramatens 
chef medger å andra 
sidan att det, av ekono-
miska skäl, sällan hän-
der att något nyskrivet 
alls sätts upp på stora 
scenen. Dramatens tra-

dition och praktik gällande stora scenen och 
kvinnliga dramatikers avståndstagande från 
samma scen går således hand i hand och är där-
för ett ännu svårare hinder att övervinna. 

Operapublikens konservativa förväntningar 
som enligt uppgift försvårar för kvinnliga 

”Man jobbar ju med teater.
Man jobbar med konst.
Jag kan göra tio upp-

sättningar med bara män.
Det skulle fortfarande

inte vara mot
jämställdhetslagen.”

Göteborgs Stadsteaters
konstnärliga ledare, kvinna
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dramatiker är ytterligare ett förslag som enligt 
Östgötateaterns konstnärliga ledare kan gynna 
en jämnare könsfördelning på det dramatiska 
utbudet. Enligt förläggaren på Colombine tea-
terförlag kommer nämligen 60 procent av tea-
trarnas barnpjäsbeställningar till kvinnliga 
dramatiker.

Att byta konstnärlig ledare då och då är en 
åtgärd som Norrlandsoperans chef föreslår för 
att bryta ett mönster och få in nya aktörer i 
systemet. Att fostra nästa generations arbets-
ledare och förbättra kvinnliga aktörers kon-
kurrenskraft genom träning i för dem icke 
traditionella uppgifter är andra åtgärder som 
han föreslår för ökad jämställdhet på teatern. 
Även Riksteaterns produktionschef tror på 
pragmatiska insatser 
som utbildning för 
kvinnor i vissa un-
derrepresenterade 
yrkeskategorier för 
ökad jämställdhet. 
Ett ökat samarbete 
mellan teatrarna 
kring jämställdhets-
befrämjande åtgär-

närliga ledare att man under en period reser-
verar en av Dramatens små scener och låter den 
fungera som ”experimentscen”. Där, på väg till 

stora scenen, 
får kvinnliga 
dramatiker 
möjlighet att 
”pröva, expe- 
rimentera och 
ut vec k l a s ”. 

Enligt henne är det ett sätt att förbättra kvinn-
liga dramatikers påstått dåliga självförtroende 
och samtidigt ett sätt att få fram ett antal pjä-
ser skrivna av kvinnor som med tiden jämnar ut 
slagsidan i utbudets könsfördelning. 

Trots att Dramatens chef föreslår pjäsbeställ-
ningar i samma syfte är han något kluven till 
den enligt honom härskande ”beställningskul-
turen”. Han anser att dramatikernas kreativitet 
”tuktas” när de i samband med beställningarna 
får alltför snäva instruktioner. Han tycker ändå 
att den nyskrivna svenska dramatiken – skriven 
av kvinnor likväl som av män – måste få ett stör-
re forum i teatersverige och att repertoarens 
”smörgåsbord” måste våga ta in ”nya rätter”. 

Att beställa barnpjäser från unga manliga 

”Repertoaren ska också
vara motsägelsefull,

stark, vågad, utmanande
och samtidigt avläsbar.”

Göteborgs Stadsteaters 
konstnärliga ledare, kvinna

”…om du gör en kör
och vill ta de bästa

och det visar sig att
det är 20 tenorer 
då funkar det ju

inte. ”De bästa” får
därför inte vara
likadana … för då

blir det inte ”bäst.”

Styrelseledamot Öst-
götateatern, kvinna
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hetsperspektiv. Riksteatern har därför utveck-
lat ett system av kontrollstationer under be-
slutsprocessens gång och ett nytt verktyg som 
kallas ”behovskarta” som omfattar alla viktiga 
kriterier som det ska tas hänsyn till vid beslut 
(se not 4). Ett av dessa kriterier är balansen mel-
lan kvinnliga respektive manliga dramatiker.

Verktyget underlättar den nödvändiga över-
sikten över repertoaren som helhet inför re-
pertoarbalanseringen. Riksteatern hör till dem 
bland de observerade teatrarna som har kom-
mit längst med utveckling av verktyg och andra 
åtgärder som syftar till ökad jämställdhet. 

der är också en vision som stöds av flera. 
Flera av de tillfrågade konstnärliga ledarna 

tror att den ökade medvetenheten kring jäm-
ställdhetsfrågor på teatern och i det omgivande 
samhället inte skulle tillåta en tillbakagång i det-
ta avseende, men vissa av dem anser att konkreta 
verktyg är nödvändiga. Backa Teaters konstnär-
liga ledare är positiv till ett slags mall som kan 
stärka medarbetarnas argument om ledaren 
skulle fatta ett kontroversiellt beslut. Han är ock-

så öppen för syn-
punkter från po-
litiskt håll.

Jämställdhets-
planen är välut-
vecklad hos de 
flesta av de obser-
verade teatrarna 
men få av dem 
anser att den du-
ger som konkret 

verktyg. Riksteaterns produktionschef förklarar 
exempelvis att trots den höga medvetenheten på 
teatern och trots tydliga måldokument inklusive 
jämställdhetsplan har den färdiga repertoaren 
inte alltid varit tillfredsställande ur jämställd-

”Det är som om du ska
rekrytera en företags-

ledare på ett företag. 
då ska det vara den

bästa personen oavsett
man eller kvinna.

Likadant här, vi gör
våra val utifrån 

ett behov”.

Styrelseledamot
Riksteatern, man
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Praxis, inställning och förslag
Arbetsfördelningen mellan den ofta politiskt 
tillsatta styrelsen och den konstnärliga led-
ningen är mycket tydlig på samtliga undersökta 
teatrar. I regel är styrelsens roll att se till att 
teatern ”sköter sin ekonomi, sköter sitt upp-
drag och följer lagen”. Det görs via uppföljning 
av lämpliga, mer eller mindre tydliga, måldo-
kument snarare än genom detaljstyrning. Den 
operativa verksamheten, däribland konstnärli-
ga beslut som repertoarval eller anställning av 
enskilda medarbetare, reserveras för den opera-
tiva ledningen, verkställande direktör och/eller 
konstnärlig ledare. Det bör dock poängteras att 
just rekryteringen, tillsättningen (och en even-
tuell avsättning) av dessa operativa ledare är en 
av styrelsens centrala uppgifter. Den politiska 
makten är redan i och med detta djupt involve-
rad i den konstnärliga verksamheten, eftersom 
den av styrelsen tillsatta konstnärliga ledaren 
oftast är den som sätter sin prägel på densam-
ma.    

Del 3 
Politiskt
inflytande
på den
konstnärliga
verksamheten
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Den annars givna problematiken med en even-
tuell ”politisk inblandning” i den konstnärliga 
verksamheten illustreras av Östgötateaterns 
andre vice ordförande. Hon förklarar att som 
en del i ett demokratibygge är kulturens och 
teaterns uppgift att granska makten, vilket blir 
omöjligt om en politisk styrelse, som ju är en 
del av ”makten”, skulle lägga sig i den konstnär-
liga verksamheten. Detta argument talar alltså 
för att den ovan nämnda åtskillnaden mellan 
”konsten” och ”den övriga världen” bibehålls. 
Göteborgs Stadsteaters styrelseordförande vill 
däremot beskriva den politiska styrelsen som 
”medborgarrepresentanter med samhällsan-
svar”, vilket tar udden av detta argument.

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den 
operativa ledningen, som i sig är en sinnebild 
för denna åtskillnad, bibehålls och försvaras på 
olika sätt. Östgötateaterns andre vice ordföran-
de menar exempelvis att det ”inpräntas” i styrel-
seledamöterna att man håller sig till sitt (ekono-
min) och att man inte får ha åsikter om resten. 
Hon beskriver en kultur där styrelsen varken 
frågar eller ifrågasätter detaljer i den operativa 
verksamheten, samtidigt som det är oklart var 
den operativa verksamheten börjar och slutar. 

Dock anser samtliga intervjuade personer att 
den praktiska arbetsfördelningen mellan sty-
relsen och den konstnärliga ledningen, och den 
sedvanliga ”armlängden” mellan ”politik” och 
”konst”, är lämpliga och nödvändiga. Göteborgs 
Stadsteaters konstnärliga ledare argumenterar 
för övrigt ivrigt för att denna ordning, av prin-

cipiella skäl, är riktig 
och skall bibehållas. Hon 
menar att den konstnär-
liga verksamheten bör 
skiljas från allt inflytan-
de i form av påbud från 
politiskt håll. Samtidigt 
är Göteborgs Stadstea-
ters konstnärliga ledare 
en av de få som själv til-
lämpar könspolitiska åt-

gärder direkt på den konstnärliga verksamheten. 
Trots tydlig, självinitierad och tillämpad policy 
om jämvikt mellan kvinnliga och manliga dra-
matiker på teatern, samt insikt om vikten av 
”stora kvinnliga roller” för jämställdheten, me-
nar hon att det i princip gäller särskilda regler 
för ”konsten” som ju är teaterns kärnverksam-
het. 

”dramatikerna anpassar
sig till den här beställ-
ningskulturen också …

Vi får in vad vi beställer
och sen klipper vi och 
anpassar det till de

ramar vi har … Vi tuktar
våra dramatiker …

jag kan frukta att vi inte
stimulerar det

som är eget”.

Dramatens chef, man
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och att begära att den breda opinionen kommer 
fram när kontroversiella ämnen debatteras. 

Trots att samtliga styrelserepresentanter som 
jag talade med var nöjda med den arbetsfördel-
ningspraxis som råder mellan styrelsen och den 
operativa ledningen, har flera av dem intres-
santa förslag på hur styrelsen kan befrämja kul-
turpolitiska mål som jämställdhet. Till exempel 
menar Göteborgs stadsteaters styrelseordfö-
rande och flera med honom att om jämställdhet 
formuleras som ett prioriterat uppdrag kan man 
styra dess tillämpning genom budgeten. Vissa 
motsättningar uppträder. Norrlandsoperans 
vice ordförande opponerar sig exempelvis mot 
den principiella åtskillnaden mellan konstnärlig 
och övrig verksamhet, som enligt honom felak-
tigt proklamerar ”konstens egenvärde”. Han 
uttrycker dock själv 
samma distinktion när 
han å ena sidan anser 
att man som kultur-
politiker kan styra ge-
nom tydliga kriterier 
för fördelningen av 
de statliga pengarna, 
och å den andra sidan 

Ett tydligt exempel på gråzonen mellan 
”konstnärlig verksamhet” och frågor som an-
ses tillhöra styrelsens bord är frågor gällande 
konstnärlig verksamhet avsedd för barn och 

ungdomar. Enligt Backa Teaters konstnärliga 
ledare, som själv anser att det kan vara posi-
tivt med synpunkter från politiskt håll på vissa 
konstnärliga eller personalpolitiska val, är inte 
styrelsen lika restriktiv med åsikter gällande 
huruvida det ena eller det andra konstnärliga 
valet är ”lämpligt” för målgruppen. Ytterligare 
ett exempel på denna gråzon är en diskussion 
som förts i Göteborgs Stadsteaters styrelse 
om huruvida ett politiskt debattprogram i 
samband med föreställningar bör klassas som 
konstnärlig verksamhet. I det aktuella fallet 
valde styrelsen att uttrycka synpunkter på en, 
enligt styrelsens mening, alltför ensidig panel, 

”hela produktionsteamet
var killar. Och det märkte

jag först när jag
presenterade det för

pressen. Då satt där fem 
killar. Och då kände jag 

att det inte var bra. 
Där har vi inte tänkt.”

VD och Konstnärlig ledare,
Norrlandsoperanman

”Jag tror att man kan göra
jämställdhetsfrågan till en

 sexig, rolig, spännande
konstnärlig fråga.”

Göteborgs Stadsteaters 
konstnärliga ledare, kvinna



38 39

Skillnaden i ägarformer mellan teatrarna är 
i detta sammanhang intressant att observera. 
Bolagsformen ger stark ställning till VD och 
mindre makt till de politiska partierna som 
ägarna, kommun och landsting, representeras 
av. Om det är en tradition att hålla armlängds 
avstånd mellan politik och konst stärker bolags-
formen denna tendens. Intressant är också att 
man anser det självklart att ekonomin måste 
styra (även när det gäller konstnärliga beslut) 
men inte politik (som exempelvis jämställd-
hetslagen). Fyra av de sex teatrar som det här 
rapporteras om är aktiebolag och har bolags-
styrning, en är stiftelse som har liknande form 
med mindre möjlighet för styrelsen (ägarna) att 
lägga sig i detaljnivå. Det är bara Riksteatern 

som skiljer sig markant från de övriga då den är 
en ideell förening. Det är också bara på Rikstea-
tern som arbetsordningen mellan styrelse och 

uttrycker tveksamhet kring huruvida detta 
skall gälla det ”strikt konstnärliga”. 

På Riksteatern uppträder ett mer pragma-
tiskt förhållningssätt som tar udden av själva 

den principiella 
motsättningen 
mellan ”politiskt 
styre” och ”konst-
närlig verksamhet”. 
Styrelseordföran-
den förklarar näm- 
ligen att det på 
Riksteatern inte 

finns några formella hinder för styrelsen att 
”lägga sig i” den operativa verksamheten, men 
att styrelsen av praktiska skäl väljer att delegera 
frågorna. Ett annat sätt att hantera denna mot-
sättning är ett försök med ”opolitiska” styrelser 
som Göteborgs Stadsteaters styrelseordförande 
redogör för. Att teatern skulle kunna ha nytta 
av kulturpersonligheter inom professionella 
styrelser är en positiv konsekvens av en sådan 
förändring. Samtidigt skulle en avpolitisering 
av styrelserna kunna innebära en försvagning 
av institutionsteatrarnas demokratiska förank-
ring.

”Men du kanske har 
rätt att om vi visar en 

grabbig pjäs då har 
tjejerna lättare att 

acceptera det än en 
tjejpjäs för 

killarna.”

Konstnärlig ledare 
Backa teater, man

”… om du gör en kör och vill ta de bästa
och det visar sig att det är 20 tenorer då
funkar det ju inte. ’De bästa’ får därför

inte vara likadana … för då blir
det inte ’bäst’.”

Styrelseledamot Östgötateatern, kvinna
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allt beroende av prestationerna. 
Förslaget lyckas komma runt de oklarheter 

som råder gällande förhållandet mellan ”poli-
tik och konstnärlig verksamhet”. Det innebär 
att ökad jämställdhet på teatern kan stimuleras 
med politiska styrmedel utan att teaterstyrel-
serna för den skull behöver frångå sitt strikt 
definierade arbetsområde.

den konstnärliga ledningen (och som liknar de 
andra teatrarnas arbetsordning) motiveras av 
praktiska skäl snarare än ”tradition”.  

Dramatens styrelseordförande presenterar 
ett praktiskt förslag på hur det politiska styret 
kan ha inflytande på den konstnärliga verksam-
heten, dock genom en ordentlig utvärdering 
snarare än genom detaljstyrning från styrelsen. 
Styrelsernas ovan nämnda tradition att ”inte 
lägga sig i” konstnärliga frågor och rädslan för 
”begränsningen av den konstnärliga friheten” 
utgör dessvärre hinder för en sådan systematisk 
utvärdering av kulturinstitutioner i allmänhet 
och teaterinstitutioner i synnerhet. I avsaknad 
av utvärdering är det istället enligt henne ”lös-
tyckande” som råder och som försvårar ett nöd-
vändigt förändringsarbete. 

Dramatens styrelseordförande önskar sig så-
ledes en politiskt sanktionerad och omfattande 
utvärdering av teaterinstitutionerna, exempel-
vis med fokus på jämställdhet, som hon menar 
kan följa utbildningssektorn utvärderingsmall. 
På grundval av det faktaunderlag som en sådan 
utvärdering ger skulle enligt Dramatens styrel-
seordförande det politiska styret kunna införa 
ett sanktionssystem ”med piska eller morot”, 

”Vi styrs mycket av det
undermedvetna oavsett

funktion men det är svårt
att mäta. Vid rekryterings-

processen var vi både män
och kvinnor och ingen

krigade för de kvinnliga
sökarna”.

Styrelseordförande, 
Norrlandsoperan, man
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Hur det går till när dramatiker knyts till teat-
rarna och huruvida genusaspekten spelar roll i 
den konstnärliga urvalsprocessen var frågorna 
som föranledde undersökningen som denna 
delrapport dokumenterar. 

Samtliga konstnärliga ledare som jag samta-
lat med anger tydliga kriterier för sitt urval av 
repertoar/beställning av verk. Tydligt är dock, 
och föga överraskande, att det finns fler som 
skulle kunna uppfylla kriterierna än de som 
teatrarna anlitar. Ytterligare ett för branschen 
känt fenomen, som materialet bekräftar, är att 
de vars verk redan är kända har lättare att få nya 
uppdrag. Andra har svårare att komma fram.

Eftersom det traditionellt har varit svårare 
för kvinnliga dramatiker att få sina verk upp-
förda, en historisk orättvisa som än idag märks 
på teatrarna, kan man inte heller utesluta att 
kvinnliga dramatiker är överrepresenterade 
bland de som idag har svårare att få uppdrag. 
Denna tradition tycks emellertid under den se-
naste tiden sakta ge vika, men frågan är huru-

Sammanfattning 
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Jämställdhet på teatern har diskuterats flitigt 
de senaste åren, inte minst i samband med den 
statliga utredningen Plats på scen (SOU 2006:42) 
och Teaterförbundets guide till jämställdhet I 
väntan på vadå? (Hermele, 2007). I Sverige till-
lämpas jämställdhetslagen bland annat genom 
att arbetsgivare är skyldiga att upprätta en jäm-
ställdhetsplan 
som revideras 
med jämna mel-
lanrum. Denna 
rutin tillämpas 
på ett tillfreds-
ställande sätt på 
de teatrar som 
jag har besökt under hösten. Det som är oklart 
tycks vara huruvida jämställdhetslagen verkli-
gen är tillämpningsbar på teatern. 

Teatern är ju inte en ”vanlig” arbetsplats. Jäm-
ställda löner och andra arbetsvillkor som är 
relevanta ur jämställdhetssynpunkt täcker inte 
riktigt en vikig del i teaterns kärnverksamhet, 
nämligen det konstnärliga arbetet kring teater-
föreställningen. Undersökningens material ger 
vid handen att förutsättningarna för en fullstän-
dig tillämpning av jämställdheten på teatern är 

vida förändringen är en övergående trend eller 
om den går att ta fasta på och reglera.

De konstnärliga ledare som jag samtalade 
med har funderat kring jämställdhetsfrågor och 
vidtagit åtgärder som syftar till en jämnare re-
presentation mellan kvinnliga och manliga dra-
matiker. Dock vittnar samtalen om en osäkerhet 
kring en sådan reglering. En rad olika hinder, 
praktiska såväl som principiella, tycks stå i vägen. 
En omvittnad uppfattning om att jämställdhets-
arbetet sker på bekostnad av den konstnärliga 
kvaliteten är ett sådant hinder. En annan tradi-
tionell uppfattning som figurerar i materialet 
och som säkerligen påverkar jämställdhetsarbe-
tet negativt är att kvinnliga dramatiker brister i 
självförtroende; kvinnliga dramatiker ”skyddas” 
därför från ”svåra utmaningar” som exempelvis 
pjäsbeställningar för teatrarnas stora scener, 
vilket gör det svårt för dem att bevisa motsatsen 
samtidigt som det segmenterar uppfattningen 
om dem som just bristande i självförtroende.  

Alla medarbetare vid de institutionsteatrar 
jag besökt tycks vilja vara jämställda. Men vad 
jämställdhetsarbete på teatern verkligen inne-
bär, och vilka konsekvenser som det medför är 
inte riktigt glasklart för alla.

”den sortens diskussion förs inte i 
styrelsen och som ledamot kan jag 
säga att jag inte har någon inblick

i  huruvida det är en jämställd 
plats eller inte”.

Styrelseledamot Östgöta-
teatern, kvinna

44
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i synnerhet. En eventuellt lägre representation 
av kvinnliga dramatiker i teatrarnas repertoar 
betraktas således som ett konstnärligt val och 
inte som ett fall för diskrimineringsombuds-
mannen.

Det betyder inte att teatrarna struntar i jäm-
ställdhetsaspekten när den konstnärliga verk-
samheten kommer på tal. Tvärtom upplever 
jag att medvetenheten och intresset för frågan 
växer och att teatrarna utvecklar olika praktik-
er för att hantera den. De som enligt mina preli-
minära slutsatser verkar ha kommit längst med 
tillämpningen av jämställdhet på den konstnär- 
liga verksamheten är de som entydigt valt jäm- 
ställdhet som sitt profilområde och som ut-
vecklat praktiker och verktyg som reglerar 
denna tillämpning. Men om styrelsen, som ju i 
viss mån representerar det omgivande samhäl-
lets lagar och värderingar, inte vill lägga sig i 
teaterns kärnverksamhet, vilka externa verktyg 
finns då för att hindra att teatrarnas intresse 
för jämställdhetsaspekten dalar när trenden 
vänds eller när konstnärlig ledare och teaterns 
konstnärliga profil byts ut? Och om inte jäm-
ställdheten på teatern får regleras via politiska 
riktlinjer, på vilka grunder kan man ifrågasätta 

dåliga; detta på grund av en fundamental prin-
cipiell oklarhet kring förhållandet mellan de 
kulturpolitiska direktiven och den konstnärliga 
verksamheten. Vissa motstridiga vanligt före-
kommande uppfattningar reproducerar den- 
na oklarhet och enligt min mening utgör ytter-
ligare ett hin-
der för jäm- 
ställdhetsar-
betet på tea- 
tern. Före-
stäl lningen 
om ”konstens 
autonomi” och den praktiserade principen om 
”armlängds avstånd” mellan konsten och den 
politiska makten hör till dessa. 

Detta armlängds avstånd anses riktigt av de 
flesta intervjuade medarbetarna på de under-
sökta teatrarna. Men när styrelsens granskning 
aldrig gäller den konstnärliga verksamheten, 
reproduceras föreställningen om konstens au-
tonomi och om teatern som en avskild värld där 
lagen inte riktigt gäller. Och det är just denna 
föreställning som hindrar en utveckling av 
kvalitetsbegreppet till att omfatta ”världsliga” 
rättviseaspekter i allmänhet, och jämställdhet 

”…Och min vision är kanske
att få unga manliga

dramatiker att skriva för 
barn eftersom det hittills

har varit tvärtom.”

Östgötateaterns chef, man
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en ur jämställdhetsperspektiv obalanserad re-
pertoar? Så länge föreställningen om konstens 
autonomi kvarlever – hos politiker såväl som 
hos konstnärerna själva – kan man ifrågasätta 
huruvida fokus på jämställdhet eller mångfald 
överhuvudtaget hör hemma inom ramen för 
konstens boning.

Själva denna undersöknings fokus på jäm-
ställdhet kan i sig tyckas utmana föreställning-
en om ”konstens autonomi” eftersom initiativ-
tagarna till undersökningen – Dramatikerför-
bundets medlemmar, konstnärerna själva – i 
och med detta initiativ tillämpar ett politiskt 
perspektiv på den konstnärliga verksamheten. 

Jag rekommenderar ingalunda att styrelserna 
på teatern ska få ett konstnärligt ansvar. Istället 
menar jag att man måste reda ut konsekvenser-
na av å ena sidan avpolitiseringen av kulturen, 
som är en omvittnad tendens i tiden, och av å 
andra sidan en strikt tillämpning av könspoli-
tiska riktlinjer på teatern. 

”Jag skulle önska en 
mycket större ut-

värdering – av hela
Dramaten – på det

sätt vi gör inom hög-
skolevärlden.

Men en ordentlig
självvärdering och

en utifrån satt
bedömare som tittar 

på helheten.”

Dramatens styrelse-
ordförande, kvinna
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Yael Feiler är fil dr i Teatervetenskap och har 
även varit verksam som skådespelare, regissör 
och dramaturg i Sverige såväl som i Israel, samt 
som översättare av dramatik, skönlitteratur och 
journalistik. Yael Feiler är också en flitigt an-
litad föreläsare och artikelförfattare. 2004 dis-
puterade hon vid Stockholms Universitet med 
avhandlingen Nationen och hans hustru: feminism 
och nationalism i Israel med fokus på Miriam Kainys 
dramatik. Resultaten från hennes publikunder-
sökning i samband med Dramatens senaste upp-
sättning av Köpmannen i Venedig (2004–2005) 
finns publicerade i antologin Shakespeares Shy-
lock och antisemitismen (2006). Sedan många år 
är hon knuten till institutionen för Musik- och 
Teatervetenskap vid Stockholms Universitet, 
där hon undervisar och bedriver forskning.

om förfaTTAREN 
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”… jag tror inte att man ska diktera. Då 
blir det politiskt korrekt och kan bli 

pamflett. Det måste vara bra. Det måste 
vara konstnärlig kvalitet för att 

det ska vara bra”.

Vice styrelseordförande 
Norrlandsoperan, man


