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Del 1 Inledning  

 

1. Det började med följande mening;  

”Som en intressant kontrast (till siffran 28% kvinnliga sökande till filmregiutbildningarna 

i Göteborg och Stockholm)var  andelen kvinnliga sökande till utbildningen i teaterregi vid 

Dramatiska Institutet 62% under samma period. På något sätt verkar det alltså inte vara 

regiyrket som är könskodat utan snarare valet av medium att vilja utöva detta yrke i(…)”
1
 

 

2.  För att få reda på vad det beror på formulerades jag detta tillsammans med en 

disputerad etnolog; 

1) Upplever intervjupersonerna att det finns hinder i filmbranschen eller på 

filmutbildningen som är specifika för kvinnor? Hur ser de ut? Vad beror de på? 

 

2) Skiljer sig erfarenheterna från de förväntningar och föreställningar som 

intervjupersonerna hade innan de kom in i filmbranschen och/eller på utbildningen? 

 

3) Finns det vissa egenskaper i eller aspekter av regiyrkets arbetsledande funktion som 

ställer särskilt stora krav på kvinnor?  

 

4) Har intervjupersonerna erfarenhet av att det finns några könsspecifika skillnader 

vad avser benägenheten att ta konstnärliga risker i sitt arbete?  

 

5) Finns det några tydliga skillnader mellan filmutbildningen och teaterutbildningen, 

vad gäller villkoren för kvinnor att göra karriär, och erfarenheter av negativ 

särbehandling? 

 

6) Har film som konstform enligt intervjupersonerna högre eller lägre status och 

symboliskt värde än teater?  

                                                           
1 Ur 00-talets regidebutanter och jämställdhet, En rapport från Svenska Filminstitutet, april 
2010. Sid 9. 
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7) Är det enligt intervjupersonernas erfarenhet lätt eller svårt att kombinera 

familjebildning och att arbeta med film (alt. vara regissör)? 

 

3. Sedan gjorde jag en mängd intervjuer; 

 Fem personer som planerat att söka till filmskola på högskolenivå. Kvinnor. 

 Tolv studenter på olika regiutbildningar vid DI, film- och teaterinstitutionen, och 

Göteborgs filmhögskola. Kvinnor. 

 Två alumner som jobbat ett kortare tag. Kvinnor. 

 Två väletablerade filmproducenter, en av varje kön, varav en arbetat i både film och 

teaterbranschen. 

 En långfilmskonsulent på SFI. Man. 

 En teaterproducent på en av landets största institutionsteatrar. Man. 

 En etablerad regissör med erfarenhet från teater och film. Man. 

 En rutinerad och framgångsrik skådespelare med erfarenhet av både film och teater. 

Kvinna. 

Metod  

Jag har intervjuat personerna utifrån samma grundfrågor men formulerade frågorna lite olika 

beroende på var i karriären man befinner sig. Intervjuerna var mellan en och två timmar per 

person och de flesta av intervjuerna gjordes utanför min arbetsplats. Alla personer kommer att 

förbli anonyma och vissa detaljer är ändrade för att minska möjligheten att känna igen den 

som talar. Flera av de intervjuade var noga med att inte behöva vara med i eget namn och jag 

har därför valt att låta alla vara anonyma. I ett fall är detta svårt men personen i fråga har i 

förväg blivit informerad om att han är den enda av sitt slag som tillfrågats.  

Det var en rapport jag sökte och fick pengar för att göra. En sammanställning och en analys 

av ett antal personers erfarenheter och tankar. Inget sades dock om vilka jag skulle prata med, 

vilka frågor som skulle ställas, och hur redovisningen skulle se ut. Min plan, innan jag 

påbörjade jobbet var att jag skulle prata med ett antal studenter och alumner och sedan skriva 

en redovisande text i klassisk rapportstil. Men när jag försökte genomföra det gled jag hela 

tiden ner i djupa diken av känslor och erfarenheter. För mig är en rapport en flyktig resa i ett 

landskap man sedan lämnar till någon annan att reda ut. Det landskap jag reste i var så 
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irriterande välbekant att jag omöjligen kunde nöja mig med att redovisa siffror. Förr var jag 

en del av miljön, nu har jag skaffat mig en annan, tryggare, position som ger mig möjlighet att 

stanna upp och jobba för förändring. 

 

Läsråd för del 2.  

När du läser nästa del av texten, läs det som ett filmmanus. Jag betraktar det som en så kallad 

biopic, film som ofta bygger på kända personers liv. Mitt manus bygger visserligen inte på en 

idag känd människas liv, men jag låtsas att det gör det eftersom alla de personer jag pratat 

med en dag faktiskt kan bli kända. Staden som finns som fond i den nutida berättelsen är 

påhittad. Förebilder är mellanstora svenska städer utan konstnärligt universitet eller högskola. 

Manuset är en första version och därför finnas mängder av saker att utveckla om det skulle gå 

till produktion. Det mesta som står i manus har hänt men vissa läsare skulle nog säga att så 

där går det inte till. Objektivt sett.  
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Del 3. Förmedla kunskap och val av medium. Kunskap förmedlad genom konstnärlig 

gestaltning.  

Vad är det du just har läst? Är det ett researcharbete för ett blivande filmverk, en politisk 

handling eller en gestaltad sociologisk undersökning utskrivet i manusform? Kan det vara alla 

dessa saker eller beror det på vad jag vill att det ska vara? Beror det på mottagaren, hur du 

som läser texten uppfattar det, och är den således i ständig förändring?  

Från början ville jag skriva en traditionell vetenskaplig rapport som satte fingret på problemet 

och avslöjade hemligheter. Sen ville jag att det ska vara en politisk handling maskerad som en 

fiktiv berättelse. Nu vill jag att det ska vara ett verk genom vilket kunskap förmedlas med 

hjälp av en konstnärlig gestaltning.  

Manuset 

Eftersom jag vill att de fakta och de situationer som beskrivs i intervjuerna ska komma fram 

har jag skrivit manuset i en dramaturgiskt konventionell form, utifrån Christopher Voglers 

dramaturgiska modell för en berättelses grundform.
2
 Då berättelsen och ämnet i sig kan vara 

ett motstånd för en läsare vill jag inte göra det svårare att läsa än det behöver vara. Risken 

med ett mer experimentellt filmspråk är alltid att du döljer berättelsen och budskapet. Jag 

upplever en moralisk skyldighet gentemot de personer som delat med sig av sin tid och vill 

därför var så tydlig som möjligt. Frågorna, så de ställts, och svaren jag fått, har inte inbjudit 

till ett experimentellt berättande men det har naturligtvis även att göra med att jag 

ursprungligen skulle skriva ett mer redovisande arbete.  

Strukturen är uppbyggd kring en återträff i nutid och en backstory som omfattar ca femton år 

av kvinnornas liv där vi framförallt följer en huvudkaraktär, Jonna. Ramberättelsen i nutid är 

min egen alldeles fiktiva fantasi om hur det skulle vara om några av kvinnorna jag intervjuade 

hade vuxit upp tillsammans. Den har också tillkommit för att jag ville se en film där kvinnor 

pratar om konst och karriär, på samma sätt som jag och de intervjuade pratade. Det är något vi 

kvinnor gör, men sällan ser på bio. Manusets storyline, berättelsens struktur, bygger på 

samtliga intervjuade personers berättelser och utsagor, eller snarare på delar av deras svar. 

Till vissa scener finns noter, på det sättet kan man följa de intryck och fakta som varit 

ursprunget till situationen i scenen.  

                                                           
2
 The hero´s journey, Christopher Vogler 
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Ingen av karaktärerna bygger på en enda kvinnas berättelse utan är konstruktioner utifrån det 

sammanlagda mönstret jag sett i deras berättelser. De två huvudkaraktärer hittade jag bland de 

intervjuade men de har även fått bära många andras liv och tankar och de skulle troligen inte 

känna igen sig i någon större utsträckning om det läste manuset. Vissa av de intervjuade 

skulle känna igen sina repliker, men de flesta känner nog igen sig för att deras berättelser 

liknar varandra De kan ha bott på olika håll i landet, haft föräldrar med olika yrken, kommit 

från olika länder, men att starta en bana inom ett konstnärligt fält går trots allt till på ungefär 

samma sätt. 

 

Vad är ett manus  

Ett manus är en fiktiv text och kan väl egentligen se ut hur som helst, det beror ju helt på vem 

som ska göra filmen och vilket arbetssätt du tänker dig använda. Är det du och ett par 

personer till som ska filma då kan manus vara en inspelningsplan i sig. Om ingen annan än du 

behöver förstå och kunna förmedla det som står där, då kan du ta dig vilka friheter som helst. 

Närheten till de du ska jobba med kräver i så fall ingen särskild tydlighet i textform. Vill du 

att andra ska se det du ser, om du har en producent, och producenten har en produktionsledare 

och den personen i sin tur ska förmedla information till ett stort team är det dock bra om 

manus är skrivet i en striktare form, likt manuset I väntans tider är. Har du en budget att 

förhålla dig till är det också till hjälp att skriva enligt gängse tradition. Då kan manuset 

omformas till ettor och nollor med hjälp av ett manusprogram och spotta ur sig en 

inspelningsplan. Som författare eller regissör får du veta om du har för många exteriöra 

nattscener redan innan inspelningen startar, till exempel. Generellt kan man nog påstå att ett 

filmmanus som ska filmas har mindre frihet som text än en roman som ges ut eller teaterpjäs 

som ska iscensättas på en teaterscen, fast eller tillfällig. Scenhuvud, utomhus eller inomhus - 

nytt rum, ny scen, ny sida – en sida, 1 minut – dag, kväll eller natt. Alla dessa rubriker är 

naturligtvis ett språk som författare använder för att sätta en stämning, för att kvickt kunna 

kommunicera ett när, var, hur utan att behöva långa beskrivningar i scenhuvudet. De kan även 

användas för att beskriva rytm, klipp och tidsrymd. De hjälper dig till att förmedla ditt 

konstverk samtidigt som det begränsar ditt berättande till en filmisk form. 

Ett filmmanus är sällan något helt av sig själv och är inte heller komplett förrän det är översatt 

till bilder. Det blir till när det filmas eller så länge någon fortfarande hoppas och drömmer om 

att det ska filmas. Filmas det inte försvinner det, mycket få personer läser ett icke producerat 

manus. Och när det är producerat är det mycket sällan det tas fram igen, åtminstone för att 
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användas till annat än läsning. Blir det inte filmat får inte heller karaktärerna liv utan glöms 

bort. Medan en roman eller en faktatext ofta innehåller det inre livet, gestaltat i tankar och 

repliker, eller slutledningar och åsikter, och kan bli spännande tack vare ett stillastående yttre 

och ett livligt inre, innehåller ett filmmanus, i bästa fall, karaktärers aktioner och 

reaktioner/handlingar. Känslor och tolkningar framkallas hos läsaren därför att karaktärerna 

”gör”, inte för att karaktärerna känner. Det pratas i film men berättelsen finns i bilder lagda 

intill varandra, där ett klipp och det som sker i scenen efter förklarar de aktioner som fanns i 

scenen innan. Tankar och känslor får plats i handlingar och i konsekvenserna av handlingarna. 

I en faktatext är tolkningen i alla flesta fall redan gjord åt läsare, medan manuset behöver 

tolkas. Regissörens tolkning av manus vidarebefordras till teamet och när filmen är klar 

startar publikens tolkningsprocess.  

 

Fiktion vs fakta  

Var det ett dumt val att göra fiktion av mitt material? Jag vill ju att manuset ska kunna 

användas som bevis för en strukturell orättvisa. En kommentar under processens gång om 

berättelsens subjektivitet och därmed lägre giltighet fick mig delvis att vackla. ”Ja, ja, det där 

är ju din bild.” Är ett manus mindre farligt än en traditionell vetenskaplig rapport som 

signalerar fakta på ett annat sätt? Och eftersom det är i överföringen från text till bild som 

filmen kommer till förändras manuset i olika läsares huvud. På så sätt är inte heller ett manus 

beständigt, utan något nytt i varje ny läsares och regissörs hand. Det manus som hör till det 

här projektet är en första version. Just nu finns mer kunskap i den reflekterande texten än i 

manuset. Efter den första genomskrivning har karaktärernas handlingar och reflektioner 

skapat ny kunskap om ämnet som jag inte hade när jag skrev den första versionen. Skulle jag 

skriva en version till av manus är det dock mycket troligt att förhållandet skulle bli det 

omvända. Den nya kunskapen skulle gestaltas i manuset och fördjupa berättelsen och 

karaktärerna. Som manusförfattare skulle jag därför inte släppa mitt manus till en regissör just 

nu. Men vill jag sprida kunskapen jag tycker mig ha så måste jag ju det. Här kan jag ana en 

konflikt. Kunskapen är inte så exakt att jag kan vara säker på att den består när den når 

mottagaren. Trots denna konflikt har många författare har lämnat det mer traditionella 

vetenskapliga kunskapsförmedlingen och gått över till fiktionen. Vanja Hermele och Maria 

Sveland är två exempel på författare som gått från att redogöra i vetenskapliga artiklar och 

reportageform till fiktionens upplägg. Varför gjorde de det valet? Möjligheten att det når en 

större publik är säkert ett argument. Ett annat skäl lär vara att du som författare inte behöver 
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ta ansvar inför de du intervjuat. De kommer aldrig kunna beslå dig med att fara med osanning 

eller påstå att du förvanskat vad de sagt. Fiktionsförfattarens frihet att själv bestämma över 

karaktärerna finns alltså där som en faktor i valet av uttryck. Men kan det även bero på att du 

når fram till en annan form av kunskap när du använder fiktionen som metod? 

När jag satte mig för att skriva min rapport staplade jag upp intervjuerna efter de olika frågor 

och ämnen vi gått igenom. Det blev till ett diagram av röster och känslor. Vågrätt låg namnen 

på rad och lodrätt deras svar och vid vilken tidpunkt i intervjun de svarat på vilken fråga. Nu 

var det bara att skriva en sammanfattning av vad det var jag såg och hörde. Jag tittade på mitt 

strikta diagram. Jag följde en fråga med fingret för att se vad som framträder ur pappret. En 

av kvinnorna i intervjun säger 14 minuter in i intervjun; ”Jag sminkar mig aldrig på 

inspelningar.” Jag frågar varför. ”Jag blir mer tagen på allvar om jag inte gör det.”   

Jag har läst en mängd ner eller mindre vetenskapliga rapporter och även skrivit några själv, 

men det här var första gången jag skrev om ett ämne som berörde min egen erfarenhet så 

tydligt. I mitt huvud skapades inte tabeller och tendenser utan känslor och en berättelse. 

Frågorna vi konstruerat, jag och min handledare, med ett torrt och akademiskt språk, visade 

sig skapa en mycket tydlig struktur och dramaturgi för en berättelse om ett liv i branschen. 

Utan att vi tänkt oss för hade frågorna skapat en hjältes resa i Voglers anda. Voglers bok 

Hjältens resa
3
 beskriver den dramaturgisk modell som togs fram av Joseph Cambell i mitten 

av förra seklet och som återfinns i många av de klassiska sagor som berättats genom 

årtusenden.  Jag höll emot ett bra tag. För hur slår en berättelse en vetenskaplig rapport? Men 

när jag väl släppt fram tanken i huvudet fanns det ingen återvändo. Jag gjorde mitt val och 

förlorade något.  

Transparens 

Ur ett traditionellt vetenskapligt perspektiv är fiktionens form naturligtvis problematisk.  Mitt 

manus är ett filter mellan de intervjuade och läsaren. Och att kvinnorna minns är ännu ett 

filter. Min tolkning och mitt gestaltande av känslor ännu ett. Ett manus är också En röst, om 

det är skrivet av en person, även om jag påstår att många har bidragit. Det är jag som skrivit 

                                                           

3
A hero ventures forth from the world of common day into a region of supernatural wonder: fabulous forces are 

there encountered and a decisive victory is won: the hero comes back from this mysterious adventure with the 

power to bestow boons on his fellow man. 
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och levt mig in i situationerna så karaktärerna har alla en anstrykning av mig. Jag är en av de 

huttrande tjejerna i skogen, en av de duktiga tjejerna på kontoret, och ett av vittnena i 

krogkön. Läsaren behöver dessutom koncentrera sig på att lära känna en karaktär. Om jag 

själv ser en film är det möjligt att jag under filmens gång faktiskt glömmer dess ärende och 

budskap till förmån till att faktiskt leva mig in i situationer och känslor.  En mer vetenskaplig 

metod är naturligtvis även den i någon mån subjektiv, vi kan aldrig till 100% redovisa våra 

hjärnors alla vindlingar och infall. Men det går inte att komma ifrån att den traditionellt 

vetenskapliga processen i de flesta fall är mer transparent än den konstnärliga.  

Jag kan ändå inte släppa tanken på att manuset har producerat någon form av kunskap. Jag 

tänker på de karaktärer jag skapat ur den fakta jag inhämtat från en hel mängd kunniga och 

insatta personer. En sociolog eller etnolog hade tagit intervjumaterialet och använt sin 

utbildning som grund för en analys. Hen hade ställt materialets olika motsägelser emot 

varandra och hittat en teori om varför människor agerar som de gör. Min motsvarighet är 

manuset. Jag tar de intervjuades ord, känslor och åsikter och skapar karaktärer. Istället för att 

själv göra analysen i mitt huvud låter jag karaktärerna mötas och stötas mot varandra. Jag 

testar teorier genom att låta olika personers bakgrund och förutsättningar bli till en levande 

karta på skärmen framför mig. I det landskapet som kartan bildar rör sig karaktärerna. 

Karaktärerna får funktionen av olika teser som behöver prövas mot varandra.  I 

skärningspunkten mellan ett mer redovisande arbete där jag skulle förklara vad jag kommit 

fram till och å andra sidan ett manus finns skillnaden mellan att förstå å ena sidan och 

förmedla och känna å andra sidan. Genom att skriva ut situationer kan jag förmedla den 

känsla jag fått av kunskapen. I det här fallet fungerar då ett manus som en förstärkning av 

kunskap. Jag vill påstå det finns en poäng att skriva ”manus”, det vill säga gestalta sina siffror 

och tabeller, även om en inte tänker sig en karriär som manusförfattare. En enskild människas 

öde är alltid tydligare och svårare att avfärda än en grupps. Det är en sanning som berättelser 

lever av.  

Är det viktigt att känna kunskapen? Är det detta som den konstnärlig forskning skulle kunna 

bidra med, utveckling av kunskapsförmedling? För mig som författare skapar fiktionens form 

en slags djupare förståelse för resultatet av materialet. När jag försöker leva mig in i 

karaktärerna och situationerna för att skriva om dem ser jag nya samband och orsaker.  Jag ser 

människorna runt omkring och vilken betydelse de har för det som händer, hur de reagerar på 

det som sägs och görs, hur de känner och agerar. Jag ser också vad som sker precis utanför 

scenernas tid och rum, det som inte finns i orden, det som inte är nedskrivet i ord, men som 
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ändå finns där, i annat fall hade det inte funnits en berättelse då berättelser inte uppstår ur 

ingenting.  

Genom min forskningsresa, min resa som kryssat mellan fakta och fiktion har jag förstärkt 

min tro på berättelsens förmåga att beskriva det vi inte alltid ser med blotta ögat. I mitt fall 

har manuset inte bara blivit en redogörelse av research. Det är manuset i sig som fått mig att 

förstå min egen roll i strukturen. Jag har testat en metod för att förmedla kunskapen jag samlat 

på mig och nästa steg är att ta reda på om det fungerade. Vad ser läsaren av det jag försökt få 

ner i ord, och av det som finns mellan orden? Vad har det jag försöker förmedla för effekt på 

mottagaren? Jag är också nyfiken på hur detta kan utvecklas i eventuella framtida projekt.  

Så här i efterhand kan jag se att researcharbetet till den här berättelsen egentligen har startat 

som alla andra researcharbeten, om än med större del intervjumaterial. Jag ser ett fenomen, 

jag frågar olika personer hur de tänker om det och om de har några egna erfarenheter att dela 

med sig i frågan och sen skriver jag. Men vanligtvis skaffar jag material för det jag vet att det 

ska bli. Den här gången skapade karaktärerna innehållet i ramen av 15 år av möjligheter. Jag 

lät dem bestämma. En annan sak som var annorlunda den här gången är det mycket specifika 

språket i de formulerade frågorna, utan känslor, som skapat en större exakthet hos 

intervjupersonerna. De intervjuade har inte kunnat improvisera så tydligt som jag vanligtvis 

skulle ha tillåtit. ”Berätta om dig själv, hur känns det nu att vara filmregissör i en 

mansdominerad bransch?” Mitt eget svar på frågan hade väl blivit; ”Man blir arg och 

uppgiven och bitter. Varsegod och skriv.”  Den typen av svar uteblir nu när jag tvingat de 

intervjuade att vara mer specifika och dessutom svara på frågor de inte själva kommit på att 

de velat svara på. Vilken 25-åringen i filmbranschen har vågat tänka barn? Inte de jag 

intervjuade. Däremot gav deras svar på frågan, att de tänkt barn men trängt undan det, mig 

material till hur deras liv såg ut och varför de inte tänker ”barn”. Jag tror inte heller att 

statusskillnaden mellan film och teater är något som aspirerande filmregissörer funderar på, 

men som påverkar deras väg in i och liv i branschen. Nu när de fortsätter sin bana i den 

konstnärliga miljön hoppas jag ändå att de kan glömma bort mig och mina frågor. Pratar man 

för mycket om det är risken att man tappar modet att ens försöka. ”När någon gång på gång 

påpekar att det är svårt för kvinnor så finns risken att man hamnar i ett underläge man inte 

själv valt. Det är som om någon gång på gång skulle säga att du stammar. Till slut finns 

risken att du börjar stamma.” (fd registudent) 
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Del 4.LEDARSKAP OCH TEORI(N) - Vad jag vill förmedla. 

Efter att ovan diskuterat valet av medium att förmedla ”kunskapen” genom, vill jag nu gå 

över till och prata om det som det här projektet handlar om, det som ska förmedlas; kvinnor i 

regiyrket, kvinnor som ledare. Vill de? 

Ledarskap 

Under den här tiden som mitt projekt har pågått har jag regelbundet sett rubriker om att nu, nu 

ska kvinnorna få pengar och utrymme. Och jag har tänkt; fan också – jag hann inte. Alla 

problem var borta när jag väl tog mig tiden till att skriva klart. Men så dyker nya saker upp, 

vilket naturligtvis är tråkigt, men som i alla fall gör att jag inte behöver slänga mitt arbete i 

papperskorgen riktigt än. Att anställa en kvinna som konstnärlig ledare är fortfarande en risk. 

I en artikel i tidningen Resume
4
  läser jag om en reklamfilmsproducent som rannsakar sig 

själv och berättar om att hon inte vågar välja kvinnliga regissörer till sina 

reklamfilmsinspelningar.  Jag påminner mig också om ett möte på kulturdepartementet 2010 

där Producentföreningen, en branschorganisation för produktionsbolag i Sverige, ville ha mer 

pengar för att kunna ta risken att göra film med kvinnor. 
5
  

 

I boken Det ordnar sig
6
  kan man läsa att ”I the managerial woman (1976)(forskningsstudie 

förf komm) studerade Margret Hennig och Anne Jardim 25 kvinnor som nått höga positioner. 

I bokens fokus står kvinnornas barndom, uppväxt, studietid, och första karriärår.” ”Studiens 

slutsats är att kvinnors socialisering är felaktig och bristfällig i förhållande till chefskraven. // 

…budskapet är att kvinnor som vill avancera måste kompensera de brister som uppväxten 

skapat.” För några år sedan anordnade Teaterförbundet en teaterchefskurs för kvinnor. Den 

har tydligen haft effekt, då flera av kvinnorna som gick kursen sen fick jobb som teaterchef, 

men samtidigt undrar jag om det inte snarare beror på själva nätverkandet och synliggörandet 

av möjliga kompetenta kandidater än själva kursen.  Svenska Filminstitutet driver ett 

mentorprogram där kvinnor, som alla arbetat i branschen och gjort långfilm eller tv-serie, ska 

utbildas i genus och ledarskap. 
7
 Jag antar för att de ska förstå vad de hittills gjort som inte 

funkat och för att fungera i de strukturer som redan finns. Utifrån många av de berättelser jag 

                                                           
4
 Resumé, oktober 2013 

5
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/20/71/359e8b5f.pdf 

6
 Det ordnar sig, teorier om organisation och kön av Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie 

Linghag. 
7
 http://www.sfi.se/moviement; ”Moviement är Svenska Filminstitutets förändringsprogram för kvinnliga 

regissörer, och erbjuder individuell utveckling och ömsesidigt lärande. I programmet ingår även genusutbildning 

och träning i ledaregenskaper.” 

http://www.sfi.se/moviement
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har hört under det här arbetet är jag övertygad om att även männen i filmbranschen behöver 

prata genus, likabehandling och ledarskap. Men återigen blir påståendet tydligt att det är vi 

kvinnor som inte passar in, som är de avvikande. Och vi kan inte heller säga nej när vi blir 

erbjudna en plats i ett utvecklingsprogram, det vore en misstroendeförklaring mot den hand 

som föder dig. 

Av egen erfarenhet vet jag att om du blir ledare för konstnärligt projekt frågar arbetsgivaren 

sällan efter ledarskapsmeriter. Istället bedömer man, av förklarliga skäl, det konstnärliga 

resultatet på din förra produktion. Inom vissa delar av filmbranschen, där det är mycket 

pengar inblandat är det naturligtvis viktigt att du levererar, att du är färdig i tid och att du 

håller budget någorlunda, men det är få som frågar om du är en bra teambyggare, om du får 

din personal att känna sig uppskattad och delaktig. Jag har hört många berättelser från 

branschen som beskriver just det motsatta. Alltså behöver man inte vara en GOD ledare, du 

behöver endast ha en mycket stark konstnärlig vision. Och ändå sätter man kvinnorna i 

ledarskapskurser.  

Kvinnor 

Är det kvinnorna som är problemet?  Jag har pratat med kvinnor om kvinnor och vi är ganska 

överens om att det är tjatigt. Jag upplever, och många med mig, att vi har fastnat i att hitta 

lösningar hos och för kvinnorna.  Som den före detta regisstudenten säger ovan, vi riskerar att 

börja stamma allihop om vi hela tiden pratar om hur svårt det är. Jag refererar till boken ”Det 

ordnar sig”
8
 i filmmanuset flera gånger där det påpekas att vi måste sluta problematisera 

kvinnorna och se till strukturerna, och ändå hamnar jag här själv. Det är svårt att låta bli att ha 

den utgångspunkten kan jag lugnt konstatera. Och kanske är ledarskapskurser för kvinnor ett 

snabbt sätt att få bättre siffror. Bättre siffror betyder även ofta bättre representation och det i 

sin tur får fler att söka sig dit. En kvinnlig konsulent säger i Wifts
9
 skrift Kvalitet om 

kvalitetsbegreppet ”..det har man ju hört lite när det gäller kvotering, att hur ska det gå med 

kvaliteten? Det låter ju otroligt korkat tycker jag, för alla (säger ju) att det är så dålig kvalitet 

på svensk film så varför skulle det bli sämre av att ändra på någonting?"  

Det rimliga är inte att relativt okända kvinnliga regissörer konkurrerar ut dem som vi ser som 

våra ”bästa” manliga regissörer, utan att de tar det andra utrymmet, det utrymmet som utgörs 

av den mindre intressanta svenska filmen. I värsta fall blir det ett nollsummespel och vi 

fortsätter ha några manliga registjärnor och att resten blir ett mediokert filmutbud. Eller så 

                                                           
8
 Det ordnar sig, teorier om organisation och kön av Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie 

Linghag. 
9 Women in film and televison. 
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kanske vi höjer medelkvalitén på svensk film. Statistik från SFI 
10

visar att debutfilmer 

regisserade av film- och teaterskolestudenter generellt sett får högre medelbetyg av 

recensenter än filmer regisserade av regissörer som gått den långa vägen
11

. Då statistiken även 

visar att de kvinnliga regissörerna kommer just från skolor (endast en gick den sk långa vägen 

mellan 2000 och 2010) så är det inte orimligt att anta att kvinnorna kommer att höja 

kvalitétsnivån på svensk film, om de får en chans. 

Mediet 

SFIs rapport 00-talets regidebutanter och jämställdheten konstaterade att det antagligen inte 

är regiyrket i sig som får kvinnor att låta bli att söka till filmregiutbildningen, utan att det 

snarare är mediet som påverkar. Är det enklare att vara arbetsledare på teatern, eller kan det 

bero på något annat att kvinnor, relativt sett, enligt DI/StDHs antagningsstatistik, verkar välja 

teatern framför filmen när de vill verka som regissörer och ha möjlighet att leda ett 

konstnärligt arbete. Är det berättandet? Formen för gestaltningen eller tilltalet?  Handlar det 

om status? Blir kvinnor insläppta när statusen på konstformen sjunker? En möjlig hypotes om 

varför fler kvinnor söker sig till teatern som framförts när jag frågat är att teatern är en ”mjuk 

värld” och filmen en ”hård” sådan. Vid en första anblick utifrån kan detta se ut som en 

sanning. Teatern har en mer intellektuell inriktning med mer plats för process och kollektiva 

beslut medan filmens vardag många gånger kan vara fylld av en mer marknadsanpassad 

hänsyn där val skådespelare kan påverka försäljningssiffror mer än intellektuellt djup och där 

snabba beslut behöver genomföras utan diskussion för att det kostar pengar att diskutera på 

inspelningsplats när du bara har en chans att göra rätt.  En annan förklaring sägs ibland vara 

att filmen är en teknikbransch och kvinnor är rädda för teknik. Ingen av de intervjuade för 

fram det som ett rimligt skäl i sig, däremot pratar vissa om det faktum att män av tradition och 

gammal vana blir placerade ute på inspelningsplats för att hålla i sladdar medan kvinnorna får 

flytta post it lappar på kontoret när de tar sina första steg in i branschen.  

Många av dessa vanor och förklaringar bygger gamla traditionella könsroller och mönster. 

Idag är det inte heller längre möjligt ens för en teknikintresserad regissör att vara uppdaterad i 

teknikens utveckling. Det sker så snabba skiften att bara specialister kan ha möjlighet att sätta 

sig in i detaljerna. En positiv bieffekt av teknikutvecklingen kan bli att det jämnar ut 

förhållandet mellan män och kvinnor. Även om intresse av och kunskap om teknik inte har 

                                                           
10

 Ur 00-talets regidebutanter och jämställdhet, En rapport från Svenska Filminstitutet, April 2010. 
11

 Med ”Den långa vägen” menas de som jobbat sig upp i filmbranschen, som får göra film i kraft av 

yrkeserfarenhet från andra funktioner än regissörens. Många av dem kommer från reklamfilmens värld. De 

kvinnor som gjort film och gått den långa vägen har t.ex. jobbat som scripta eller ”regiassistent” innan. 
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någon större betydelse i frågan om du kan leda en konstnärlig produktion eller inte kan det 

ända betyda att kvinnor och män får samma utgångsläge.  En mängd fördomar alltså som inte 

går att belägga med mycket mer än en aning. Vid tidpunkten för min ansökan och uppstart av 

det här KU-projektet publicerades rapporter om film- och teatervärlden på löpande band. 

Filminstitutet gjorde statistik och olika forskare skrev om kvalitet och attityder gentemot 

kvinnliga teater- och filmarbetare. Allt jag läste bekräftade det jag sett i mitt eget material, så 

vad skulle jag kunna tillägga?  

Jag återvände till mitt ursprung, min första gnista; ”Som en intressant kontrast(till siffrorna 

28% kvinnliga sökande till filmregiutbildningarna FHS och DI, förf. komm.) var andelen 

kvinnliga sökande till utbildningen i teaterregi vid Dramatiska Institutet 62% under samma 

period (72 %, 2012 förf komm). På något sätt verkar det alltså inte vara regiyrket som är 

könskodat utan snarare valet av medium att vilja utöva detta yrke i(…)”
12

 

Valet av medium? Vem gör valet? Finns det bara en sorts kvinnor? Vad händer om jag vänder 

på perspektivet? Från att ha sett de sökande till film- och teaterregi som en grupp kvinnor som 

sökte sig till olika medium på grund av mediet så började jag fundera på vilka kvinnorna var 

som sökte till de olika utbildningarna. Vad har de för bakgrund, de som söker sig till film och 

skiljer sig det åt? Direkt efter intervjuperioden hade jag en uppfattning om att kvinnor som 

sökt sig till teaterregi generellt sett verkade ha bättre självförtroende och var mer drivande 

entreprenörer, de initierade egna projekt och såg sig inte sittandes i möten flera år för att få 

utvecklingspengar från SFI eller motsvarande. Var det utbildningen som skapade 

skillnaderna? 

Jag själv startade min bana inom teatern. Jag ville bli skådespelare och tog varje tillfälle i akt 

för att få vara där det gavs möjligheter att stå på scen. Via ”skådespelarkollegor” på kurser 

och små teatersällskap tog jag mig vidare och hamnade till slut, med ett pitstop på Skara 

skolscen, som tekniker och attributör på Unga Klara, en teater med stort T
13

. Jag jobbade 

vidare med ansökningar till scenskolorna, arbetade som teatertekniker och kom till slut in på 

DI som författare. Jag hade då släppt skådespeleriet och satsade på skrivandet. Den nya 

drömmen levde tills vi efter några månader fick regissera kortfilm på skolan för att förstå 

filmmanusets funktion. Jag var fast.  
                                                           
12

 Ur 00-talets regidebutanter och jämställdhet, En rapport från Svenska Filminstitutet, April 2010. Sid 9. 
13 Det inte är jag som skrev brevet till Susanne Osten, det är en annan filmregissör som började i teaterns värld 

men som heller aldrig hittade sin plats utan bytte till film.  
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Jag kommer från en släkt utan kulturarbetare, en generation från bondgården. Utbildning sågs 

som något mycket viktigt i mitt hem men det skulle leda till ett bra jobb, ett snäpp till upp på 

stegen, därför att det ger trygghet och bättre förutsättningar för ett bra liv. Den typen av 

uppväxt är en bakgrund som är mycket vanlig bland de kvinnor som söker eller har kommit in 

på filmregiutbildningar, endast en hade bakgrund i en konstnärsfamilj. De kvinnor som sökt 

och kommit in på teaterregi hade alla en bakgrund i familjer med intellektuella yrken på hög 

nivå och/eller kulturarbetare med teaterfarenhet. För dem var det konstnärliga yrket ett helt 

självklart val och de hade ingen reservplan, vilket var relativt vanligt bland de som sökte eller 

gick på filmregi. Många av de som hade film som medium formulerade tydligare en plan B 

som kunde bestå av t.ex lärare i film och media, jobba med casting eller till och med något 

helt annat, i kombination med filmarbete dock. Bilden av skillnaderna är tydliga och bekräftas 

också av mina samtal med rutinerade teaterproducenter, man kommer inte ”från gatan” in på 

teatern, de kulturella koderna ser inte alls ut som de gör i filmbranschen. Ingen av de kvinnor 

jag intervjuade, varken film – eller teaterregissörer, kom från ”gatan”, som jag tror 

teaterproducenten lite slarvigt refererade till de unga män med mycket dåliga gymnasiebetyg 

och föräldrar utan högskoleutbildning, som göra film med kompisar i skogen och sedan tar 

steget till tv-och filmvärlden, det är ett utpräglad manligt fenomen. Men det är ändå en tydlig 

skillnad generellt sett på vilka som söker sig till teater och film. Jag befann mig i teaterns 

värld i 18 år men aldrig någonsin funderade jag på att bli teaterregissör. Jag kände mig som 

ett med teatern men var jag det? Efter 6 månader på DI och en kortfilm på tre minuter så var 

jag övertygad om att det vara filmregissör jag skulle bli. Ledare för konstnärliga projekt. Jag 

fick mycket uppmuntran och såg min karriär. På teatern satt jag på repetitioner i alla fall 

hälften av den tid jag arbetade där och såg hur de jobbade. Motsvarigheten i filmens värld är 

att vara på inspelningsplats, alltså den position som männen oftast startar i inom filmen värld. 

Jag har följt ett antal teaterregissörer under åren men aldrig ens tänkt tanken.  

Det var inte förrän jag hade skrivit manuset som jag såg det här. När jag skapade karaktärerna 

Jonna och Paula utifrån alla de röster jag fått i intervjuerna och ställde dem mot varandra och 

lät dem växa upp, ha drömmar, ge sig ut i världen, först då insåg jag vem jag var och varför 

jag har valt som jag gjort.  Jag känner mig lite dum och också sviken. Jag trodde teatern var 

familjen som uppmuntrade och fostrade, men den såg mycket tidigare än jag att jag vad min 

plats var. Kulturellt kapital och klass har betydelse för vilket medium du dras till. Själv har 

jag haft en bild av oss regissörer som en relativt homogen grupp som av slumpen valt teater 
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eller film. Då SFIs rapport om debutanter frågar sig om det är mediet som påverkar, så ser de 

vad jag såg, att det är mediet i sig som är utgångspunkten, inte personen.  

 

Ansökningar 

 Jämförelsen mellan filmens och teaterns värld är det gett mig störst förståelse för vad 

filmbranschen är och hur vägen dit fungerar. Vi är lika på många sätt men också olika. Min 

utgångspunkt för det här projektet var statistiken som visade hur många som sökte till 

DI/StDHs film- och teaterregiutbildning. Procentuelllt sett är skillnaden mycket stor, till 

teaterregi söker i medeltal 65% kvinnor över tid och för filmregi är siffrorna närmast det 

motsatta. Man kan också konstatera att det är mycket stor skillnad på söktrycket 

 

  ansökning     antagna     % sökande 

  kvinnor män Totalt kvinnor  män  totalt kvinnor 

2005               

teaterregi 58 31 89 2 2 4 65 

filmregi 80 257 337 2 2 4 24 

2007   

 

  

 

  

 

  

teaterregi 69 37 108 1 3 4 64 

filmregi 82 203 285 2 2 4 29 

2009               

filmregi 94 213 307 2 2 4 31 

2010               

teaterregi 65 45 110 3 1 4 59 

2012               

teaterregi 78 30 108 2 2 4 72 

filmregi 68 177 245 2 2 4 28 

2014               

teaterregi 60 21 81  x  x           4 74 

 

till de olika inriktningarna, ofta är det tre gånger så många som söker till filmregi som till 

teaterregi. Om man däremot tittar på antalet kvinnor som söker till de två utbildningarna är 

skillnaden inte alls lika stor. Där skiftar det lite mellan olika år men siffrorna håller sig ändå 

inom en ganska jämna intervall. Man kan alltså konstatera att det är ungefär lika många 

kvinnor inom film som vill leda som inom teater. Jag och mina kollegor som under många år 

suttit i en antagningsgrupp till filmregi, eller följt den på avstånd, vet att efter en första 

utgallring av de sökande ser siffrorna rätt annorlunda ut än i tabellen ovan. Allt som oftast är 
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det 40% kvinnor som går vidare till ett andra prov. När man kommer till det tredje och fjärde 

provet kan den siffran ha ökats på ytterligare. Siffrorna 25%/ kvinnor 75% män är något som 

man ofta även ser och förmedlar på SFI vad gäller antalet inkomna filmprojekt. Jag har också 

förstått att det, om man ser till procent, är lite lättare för kvinnor att få stöd, ”positiv 

särbehandling”
14

 , (antal stöd, inte mängden pengar) än för männen.  Men på SFI har man 

ändå länge hävdat att 25%/ kvinnor 75% män är en siffra att ta på allvar. Söker så många fler 

män bör och männen få så mycket mer stöd.  I boken Män, män och en och annan kvinna kan 

man se hur en av de före detta konsulenterna resonerade; ”söker man(hon menar kvinnor, förf. 

komm) för sent har ”fontanellen” vuxit ihop, projektet är nästan orörligt. Det är bättre att 

komma in tidigare med projekten.” ”Kvinnor måste bli modigare. Det gäller att byta roll, att 

våga mer..”
15

.  

Är alla männens projekt verkligen av samma kvalitet så att man måste dela ut stöd utifrån 

antalet ansökningar? Eller kan det vara så att män söker för att män vet att män får göra film? 

Om det finns som en sanning i det allmänna medvetandet, vi ser det på ca 80% av svenska 

filmaffischer och i en ännu högre procentsats på de amerikanska affischerna, det är män som 

gör film, då kan man också anta att män en större benägenhet att söka. Män får bevisligen 

pengar för att göra film. En annan viktigt faktor som jag anar är att det finns skillnader i hur 

man bedömer projekt initierade av män och kvinnor. Utifrån min egen erfarenhet från 

antagningsarbetet på vår skola så gör man skillnad. Att inte gör skillnad är mycket svårare. 

 

Då min egen erfarenhet visar, och undersökningar bekräftar, att underrepresenterade grupper 

har en lägre benägenhet att söka om man upplever för stor konkurrens så är våra 

ansökningssiffror till filmregiutbildningen ett problem när vi försöker bredda vår rekrytering. 

I en examensuppsats från Handelshögskolan Stockholm kan man läsa ” att det finns gott om 

kvinnliga aspiranter till att göra film är rookieprojektet ett exempel på. Hösten 2009 

anordnade SFI rookieprojektet där fem bidrag skulle väljas ut att få bidrag till att bli en färdig 

film. Få kvinnliga gjorde att de ansvariga öronmärkte det femte och sista projektet till endast 

kvinnliga sökande. 78 ansökningar kom in, vilket var mer än dubbelt så många ansökningar 

som hade kommit in på de fyra andra omgångarna.” 
16

En av studenterna med kurdiskt 

ursprung på Baskursen, en preparandutbildningen på DI/StDH jag ansvarade för, meddelar en 

dag att han förstått hur det var att vara tjej och att han förstått det efter han inlett en karriär i 

                                                           
14 Män, män och en och annan kvinna, Vanja Hermele sid 13 
15 Lena Hansson Varhegyi i Män, män och en och annan kvinna, Vanja Hermele sid 13 
16 Som man ropar får man svar, Moa Gammel och Kristina Persson  
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filmbranschen. Han pratar om nästa antagning till StDH och reflekterar över att det ju nyligen 

gått en kurd i filmklassen så varför skulle de ta in en kurd till så snabbt efteråt. Är det ens 

någon idé att söka? Han tänker att en annan underrepresenterad grupp rimligen borde gå före. 

Underrepresenterade grupper söker i mindre utsträckning utbildning och stöd och tar mindre 

risker då de befinner sig i en avvikarposition. Som avvikare har du ögonen på dig och har mer 

att förlora på ett misslyckande än någon som inte definieras som avvikare.  StDH har ett 

problem. Det ligger en konflikt i det faktum att vi lever och har ett existensberättigande delvis 

tack vare det hårda söktrycket men det är samtidigt en del av problemet när vi vill locka nya 

grupper av sökande, och vi kan väl inte gå ut med att inte alla de som söker håller måttet? 

Jag tror, utifrån mitt intervjuarbete, att det kräver mer förförståelse om kulturen och 

förutsättningarna för att söka till teaterregi än till filmregi. Jag anar att färre personer chansar 

på att de ska komma in på teaterregiutbildningen än på filmregiutbildningen. Eftersom vi även 

har hört filmkonsulenter beskriva att män chansar mycket oftare när de söker filmstöd hos SFI 

så tycks det vara rimligt att anta att detta påstående stämmer i många andra fall. I så fall kan 

vi också anta, så här långt, att kvinnor inte är så dåliga på att söka till filmregiutbildningen 

som vi först trodde, det är bara det att det är så många fler män som chansar. Kvinnor vill leda 

konstnärliga projekt, både inom film och teater och ungefär lika mycket. Med detta menar jag 

inte att det egentligen inte finns några problem bara vi är tydliga med fakta angående 

ansökningar, det finns en mängd andra hinder på vägen. Men representation är viktigt och jag 

tror kvinnor får mer kraft att söka sig till filmens värld om det vet att det är möjligt, i alla fall 

att komma in på skolan.  

Att välja ett konstnärligt yrke är en risk, en risk fler personer ur högre sociala klasser har 

möjlighet att och vågar välja. Risker är dessutom, än så länge, större för kvinnor än män på 

grund av arbetsmarknadens strukturer. Vad SFIs statistik visar i rapporten 00-talets 

regidebutanter och jämställdheten är att det lönar sig för kvinnor att gå en konstnärlig 

utbildning innan de försöker ta sig in på den konstnärliga marknaden. Av de kvinnor som 

debuterade som långfilmsregissörer under 2000-talets första 10 år hade alla utom en 

filmskoleutbildning eller kom från teatern, antingen som regissör eller skådespelare. 

Kvalitet 

Ett antal långfilmer har de senaste åren regisserats av kvinnor från teaterns eller den fria 

konstens värld. Dessa personer har troligen inte den ”filmarbetarkunskap” som annars skattas 

så högt i filmbranschen. På teaterregiutbildningen eller konsthögskolorna gör man inte film 
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”som på riktigt”, så som filmskolorna i största möjliga mån eftersträvar. Ändå får de göra 

film. Och de gör bra film som uppskattas av recensenter. De gör film med kvalitét.  

Något säger mig att dessa kvinnor konkurrerar i en annan kvot än de kvinnor som gått 

filmskola eller den s.k. långa vägen gör. Kvinnorna från teaterns och konstens värld kommer 

med ett annat kapital, ett som tydligen fungerar. Jag har inte grävt så djupt i dessa fenomen än 

men kan ändå glädjas åt att dessa filmer, tillsammans med de bra filmer gjorda av 

filmskolealumner, faktiskt gjort att regissör+kvinna idag börjar bli = kvalitet. Vem vet, 

kanske var det i sista sekunden jag avslutade det här projektet för det är nu det händer. 

Varför slutar manuset lyckligt 

Det här arbetet har för alltid förändrat min syn på regissörens position och kvinnors väg till ett 

konstnärligt ledarskap, jag har fått en rejäl dos insikt om vad som är viktigt för att bli en 

filmregissör och vilka hinder som finns. Jag är framförallt glad över att jag fått syn på vad 

som styr våra val av uttryck. Jag tror inte heller längre att fiktionens form är en feg väg att 

välja om man vill förmedla kunskap. Tvärtom. Du behöver vara mycket nära dig själv om du 

ska lyckas skriva något som når mottagaren och det är inte lätt. Det här har varit en personlig 

resa trots att det mesta som finns i manus inte är min egen historia men då manus ändå är 

skrivet av mig och har skapats nära mig så innehåller det naturligtvis mina rädslor, min ilska 

och mina drömmar. Ganska naket. 

Arbetet med att skriva rapporten skapade ett manus och arbetet med att skriva denna 

avslutande text har påverkat manuset. En av konsekvenserna är att Jonna till slut får göra sin 

film, ett slut som jag länge tänkt ta bort eftersom det statistiskt sett inte är helt självklart. I 

sista sekunden av den här processen insåg jag dock att det var så jag skulle få manuset till 

filmen I väntans tider producerad. Jag lät Jonna regissera den. Så nu är mitt manus film och 

har även vunnit en Guldbagge. 

 

 

 

 

 

 

 


