VILKA
KVIN
NOR?
Jämställdhetsrapport 2019/2020

1

01 Förord
03 Inledning
06 Hur är rapporten framtagen?
08 En del av branschen
26 Att vara ”relevant”
– om utseendets betydelse
45 Förslag från respondenterna
47 Sammanfattning
49 Att synliggöra rasifieringsmekanismer
och rasism: en begreppsdiskussion

Produktion: Svenska Filminstitutet
Intervjuer: Anna Adeniji
Analys: Ylva Habel
Ett stort tack till våra 19 intervjupersoner, #Tystnad, tagning samt Ayesha Quraishi, Sara Zommorodi, Astrid
Assefa, Nisti Stêrk, Valentina Chamorro Westergårdh, Anna Sise, Maureen Hoppers, Dina Afkhampour och övriga
inblandade för all er kunskap och kloka synpunkter.
Formgivning: Fräulein Design, Kicki Ajax
Tryck: Lenanders Grafiska AB Kalmar 2020

2

Det är dags att
jämställdhetsarbetet
får gälla alla kvinnor
VÄLKOMMEN TILL 2019–2020 års jämställdhets-

rapport Vilka kvinnor? – ett led i Filminstitutets
kontinuerliga fördjupning inom film och
jämställdhet.
DESSA RAPPORTER ÄR ett resultat av vår egen

handlingsplan för att filmbranschen ska nå
större jämställdhet. Vi är övertygade om att det
behövs mer kunskap inom hela branschen för
att uppfylla filmpropositionens mål som anger
att ”jämställdhet och mångfald präglar filmens
område.” Ett annat mål i filmpropositionen är
att ”svensk film ska ha hög kvalitet”, och det är
vår lika starka övertygelse att man bara kan nå
högsta möjliga kvalitet om all kompetens och
talang tas tillvara, och ingen väljs bort på grund
av kön eller andra diskrimineringsgrunder.

Anna Serner

är vd för Svenska Filminstitutet

NÄR VI ARBETAR för jämställdhet, vilka

kvinnor är då inkluderade? I denna rapport
speglas att alla kvinnor inte drabbas av
samma grad av diskriminering. Det finns
lager på lager av diskriminerande faktorer,
där kön är en del, men att bli diskriminerad
på grund av kön samspelar ofta med andra
diskrimineringsgrunder. Vi fördjupar oss
denna gång i två ytterligare orsaker till att
kvinnor blir bortvalda: ålder och rasifiering.

Foto: Marie-Therese Karlberg

UNDER RAPPORTENS SKRIVANDE har

Black Lives Matter-rörelsen tydligt belyst
den strukturella rasism som framför allt
människor som rasifieras som svarta utsätts
för. Det sker överallt och hela tiden – även i
Sverige. Frågan har varit aktuell länge, och
det är hög tid att vi tar reda på hur det ser ut i
filmens och dramaseriernas värld i Sverige, för
att tillsammans kunna påbörja arbetet med att
förändra strukturerna.

”… mångfald och
representation är
en ännu outnyttjad
potential inom svensk
film, både kommersiellt
och kvalitativt.”
DET HANDLAR FÖRSTÅS främst om mänskliga
rättigheter, men också om den enorma potential
som ligger i att öppna för fler perspektiv
i filmiskt berättande. Att arbeta för ökad
inkludering är att arbeta för kvalitet. Publiken
finns där ute, de bara väntar på att bli berörda.
Det är dags att fler ska vilja se svensk film
och drama. Det är dags att vi börjar skapa
förutsättningar för att de ska få det. Och då
måste vi börja med oss själva.
AV VÅR RAPPORT framgår tydligt att mångfald

och representation är en ännu outnyttjad
potential inom svensk film, både kommersiellt
och kvalitativt. Det råder en utpräglad
utseende- och åldersfixering, och en ojämlik
maktordning, som drabbar äldre kvinnor och
kvinnor som rasifieras, i filmbranschen. Det
leder till att dessa grupper ofta osynliggörs,
både framför och bakom kameran, vilket i sin
tur leder till att filmbranschen riskerar att gå
miste om berättelser och talang med potential
att locka ny och mer filmpublik.

DEN HÄR RAPPORTEN är förhoppningsvis ett
verktyg till förändring. Fler behövs – låt oss
tillsammans hitta dem.
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Inledning
ÅR 2017 kom Filminstitutets första jämställdhetsrapport. Jämställdhet och mångfald är ett av sju
filmpolitiska mål som styr Filminstitutets uppdrag och verksamhet. I våra jämställdhetsrapporter
pekar vi på områden som behöver särskild uppmärksamhet.
Årets rapport Vilka kvinnor? är en intervjustudie som undersöker rasifierade och äldre kvinnors
förutsättningar i den svenska film- och tv-branschen.

SVENSKA FILMINSTITUTET VERKAR för att stärka den svenska

filmen genom att stödja allt ifrån utveckling och produktion av
ny film till att bevara och tillgängliggöra film till allmänheten.
Verksamheten har sin utgångspunkt i den nationella filmpolitiken som är fastställd av regeringen, och är formulerad i
den vision och de sju filmpolitiska mål som ingår i propositionen
”Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik” (2015/16:132).

ENLIGT VISIONEN SKA svensk film ha hög kvalitet och uppvisa

sådan bredd och mångfald av berättelser att den angår alla,
samt vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela
landet. En del i arbetet är utgångspunkten att jämställdhet och
mångfald ska prägla filmområdet (filmpolitiskt mål 6) samt
att filmen ska bidra till att stärka yttrandefriheten och det
offentliga samtalet (filmpolitiskt mål 7). Dessa mål genomsyrar
alla delar av Filminstitutets verksamhet, från stödgivning
och kommunikation till filmarvsarbetet och den offentliga
verksamheten.

UTÖVER SÄRSKILDA SATSNINGAR och projekt för att verka för
jämställdhet och mångfald, har Filminstitutet sedan 2017 även
gett ut rapporter, i syfte att belysa vikten av jämställdhetsfrågor,
samt peka på områden som behöver särskild uppmärksamhet.
Hit och ännu längre (2017) var en historisk tillbakablick
på kvinnors roll i den svenska filmbranschen och på hur
Filminstitutets jämställdhetsarbete sett ut, både vad gäller
insatser och resultat. Året därpå släpptes den andra rapporten,
Han, hon och pengarna (2018), som undersökte de finansiella
förutsättningarna för män och kvinnor i filmbranschen.
I KULTURDEPARTEMENTETS UTREDNING Vägval för

filmen (SOU 2009:73) menar filmutredningen att det är ett
problem att kvinnliga filmmakare är underrepresenterade i
filmproduktionen, samt att varken kommersiell eller konstnärlig
konformism i branschen är bra för filmens utveckling.
”Filmpubliken består av kvinnor och män som har rätt att
förvänta sig en större mångfald av berättelser och perspektiv.”
Genom att verka för fler kvinnor i nyckelpositionerna regissör,
producent och manusförfattare hoppas den statliga filmpolitiken
bidra till både en ökad mångfald av berättelser och bättre
arbetsvillkor för kvinnor i branschen överlag.

Målen för den nationella filmpolitiken:
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Utveckling och produktion
av värdefull svensk film sker
kontinuerligt och i olika delar
av landet.

Allt fler ser värdefull film som
sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.

Filmarvet bevaras,
används och utvecklas.

Svensk film sprids alltmer
utomlands och kvalificerat
internationellt utbyte och
samverkan sker på filmområdet.

Barn och unga har goda kunskaper
om film och rörlig bild och ges
möjligheter till eget skapande.

Jämställdhet och mångfald
präglar filmområdet.

Filmen bidrar till att stärka
yttrandefriheten och det
offentliga samtalet.
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En intersektionell
blick på film och
normer
FÖR ATT FÖRSTÅ mekanismerna bakom diskriminering och

orättvis behandling behövs en förståelse för att de normer som
dominerar samhället också påverkar vardagen. Till exempel
har den outtalade normen för en chef under större delen av
1900-talet varit en vit man, vilket försvårat villkoren för grupper
som inte tillhör den normen.

PÅ SAMMA SÄTT är filmbranschen fylld av normer, både

framför och bakom kameran. Rapporten Han, hon och
pengarna visade till exempel att det är norm att kvinnliga
huvudrollsinnehavare är under 40 år gamla, samt att
storbudgetfilmer i betydligt större utsträckning regisseras
av män än av kvinnor.
OM DISKRIMINERING SKA BEKÄMPAS så måste hänsyn tas till

alla diskrimineringsgrunder, då de samspelar, och kan förstärka
varandra. Gruppen kvinnor är inte en homogen grupp. Inom
alla sociala grupper behöver vi beakta aspekter som exempelvis
kön, ålder, hudfärg, kroppsnormer, socioekonomiska faktorer,
funktionsvariation eller sexuell läggning. Det knyter an till
det som kallas intersektionalitet. Som den svarta, lesbiska
feministen Audre Lorde skrev: “There is no thing as a singleissue struggle because we do not live single-issue lives”. Denna
rapport undersöker på vilket sätt dessa mekanismer samspelar
med varandra i den svenska filmbranschen, och hur de griper in
i kvinnors arbete. En intersektionell blick på makt, inflytande
och status synliggör kvinnors olika förutsättningar och sociala
platser i en hierarkisk maktordning, där vithet, ungdom,
normativ skönhet och smalhet har ett företräde – framför allt
i arbetet framför kameran.
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”Alltså, filmbranschen är ju inte en bubbla i sig,
utan bara en del av samhället. Och samhället är
inte jämställt. Det är fortfarande en väldigt stark
kulturell hierarki i vårt samhälle, där den vita
mannen är ledaren.”

DE BILDER VI SER på våra skärmar påverkar hur vi ser på

världen. Liksom andra medier har film potentialen att både
reproducera normbilder och att bryta mot dem. Vi kan ge ett
inledande exempel. Under Filminstitutets panelsamtal ”Creating
the new normal: intersectionality in the film industry” på
Cannes filmfestival 2020 konstaterade Franklin Leonard, vd för
The Black List:
”I amerikansk film gestaltas 60 procent av alla kriminella
gängmedlemmar som svarta, medan det enligt FBI endast är 30
procent av alla gängmedlemmar som är svarta. Detta bidrar till
myten om svart kriminalitet och svart våld – en myt som sprids
inte bara i USA utan till hela världen. Så när en polis sätter
sitt knä mot George Floyds hals och mördar honom genom
kvävning, så ser han på George Floyd som kriminell inte för att
han skulle vara kriminell, utan på grund av alla bilder han har
sett av folk som ser ut som George Floyd på sin tv.”

”

ENLIGT STATISTIK FRÅN Brottsförebyggande rådet (BRÅ
2017) utsätts afrosvenskar för våld oftare än den övriga
befolkningen, och diskrimineras mer än andra utsatta
grupper på både bostads- och arbetsmarknaden. I Sverige
behöver exempelvis afrosvenskar ha en forskarutbildning
för att komma upp i samma inkomst som en person i övriga
befolkningen med treårig utbildning efter gymnasiet, enligt del
1 i forskningscentret CEMFOR:s rapport Antisvart rasism och
diskriminering på arbetsmarknaden, beställd av Länsstyrelsen i
Stockholm (2018:21).

ÄVEN OM DEN SVENSKA samhällsdebatten de senaste

decennierna har kunnat belysa skadliga skönhetsideal, har
det talats betydligt mindre om strukturell rasism i Sverige.
Forskaren Ylva Habel har på uppdrag av Filminstitutet
analyserat intervjuerna i denna rapport. Hon skriver i artikeln
”Challenging Swedish Exceptionalism?” (2012) att en av
anledningarna till att rasism är svår att diskutera just i Sverige
hänger samman med vad hon kallar svensk exceptionalism,
det vill säga att det i Sverige finns uppfattningar om att Sverige
inte skulle ha något kolonialt arv, och att vi därför inte skulle
ha samma problem med strukturell rasism som andra länder
i världen. Habel utvecklar sitt resonemang i en fördjupad
forskningskommentar i slutet av denna rapport: ”Att synliggöra
rasifieringsmekanismer och rasism: en begreppsdiskussion”.
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Hur är rapporten
framtagen?
Rasifiering och
åldersdiskriminering
i fokus

Metod och urval

#METOO STARTADE I USA hösten 2017. I Sverige samlades

MED UTGÅNGSPUNKT I ett fokus på rasifiering och ålder bjöds

kvinnliga skådespelare 2017 i det gemensamma uppropet
#Tystnadtagning, som vittnade om sexuella trakasserier,
kränkningar, utsatthet och systematiskt nedtystande. Uppropet
fick stort genomslag och följdes av andra branscher. Det fick
dock snart stark kritik från många rasifierade kvinnor i filmoch tv-branschen, vars erfarenheter exkluderades i uppropet.
Detta är ett av denna rapports två bärande teman: arbetsmiljö
och förutsättningar i den svenska filmbranschen för kvinnor
som rasifieras. Det andra temat, åldersdiskriminering, bygger
på iakttagelser från jämställdhetsrapporten 2018, Han, hon och
pengarna, som bland annat visade stora ojämlikheter mellan
kvinnliga och manliga skådespelare vad gäller karriärlängd.

ett urval personer, verksamma inom film- och tv-branschen,
in för att resonera kring hur en intervjustudie av ett sådant här
slag skulle kunna realiseras. Dessa personer rekommenderade i
sin tur nya individer som skulle vara lämpliga att ingå i studien.
På så vis skapades något som till viss del kom att likna ett
snöbollsurval (Denscombe, 2014).

GENOM SAMTAL MED rasifierade regissörer och skådespelare

genererades även namnen på de två forskare som sedan anlitades
för att genomföra studien. Anna Adeniji är filosofie doktor i
genusvetenskap och arbetar i dag som konsult och utbildare
inom frågor kring makt, intersektionalitet, rasifiering och
jämlikhet. Hon har professionell erfarenhet av kultursektorn,
antidiskrimineringsarbete, organisationsanalys, kvalitativa
forskningsmetoder och intervjuer. Ylva Habel är forskare och
lektor i medie- och kommunikationsvetenskap med en bakgrund
inom filmvetenskap, och med en forskningserfarenhet som
inbegriper Black Studies, postkoloniala och antirasistiska
perspektiv. Mellan 2017–2019 arbetade hon vid Centrum för
Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR) med
frågor rörande antisvart diskriminering.

GENOM ADENIJIS OCH Habels medverkan har vi fått
tillgång till en gedigen kunskapsbank inom såväl genus- och
representationsfrågor som medie- och filmvetenskapliga sådana.
Adeniji har skapat studiens intervjumall, gjort intervjuerna och
identifierat huvudfynden. Habel har ansvarat för analysarbetet,
och skrivit ett textunderlag som inkluderats i delar av rapporten.
Den del av innehållet som berör åldersdiskriminering och
budgetfördelning, är hämtad från Filminstitutets rapport Han,
hon och pengarna (2018).
RAPPORTEN BYGGER PÅ 19 djupintervjuer, genomförda
under hösten 2019, med skådespelare och regissörer som är
aktiva och väl etablerade i svensk film- och tv-bransch. Vissa
av respondenterna är både regissörer och skådespelare. Några
har även erfarenhet som manusförfattare och producenter, men
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”Jag tror att kvalitet i Sverige löper
parallellt med Sveriges egen historia. Det kolonialt rasistiska, sexistiska och strukturellt ojämlika har inte
bearbetats. Historien har ännu inte
landat riktigt och därför kommer
det här alltid bara bygga på sand.
Jag pratar om de riktiga grejerna,
det råa, som vi inte hanterar.”

det är främst som regissörer eller skådespelare de inkluderats
i studien. Respondenterna identifierar sig som kvinnor och är
mellan 27 och 66 år gamla. Drygt hälften är över 40 år. Av de
intervjuade har elva personer erfarenhet av att rasifieras som
svarta eller bruna1, antingen för sin hudfärg, sitt nationella
ursprung eller sitt efternamn, trots att samtliga är svenska.
De övriga åtta kvinnorna faller inom vithetsnormen.
INFÖR ARBETET MED rapporten gjordes valet att fokusera
på berättelser från kvinnor som har erfarenheter av
diskriminering baserat på ålder, hudfärg eller andra
rasifierande strukturer; dessa röster hörs sällan, och vi vill
på det här sättet ge dem utrymme. I intervjuerna framkommer
att det sällan går att separera olika diskrimineringsgrunder,
utan att de ofta samspelar och förstärker varandra.
INTERVJUERNA HAR VARAT mellan 50 och 75 minuter. Alla

respondenter har fått ett antal grundfrågor kring synen på
kvinnor både framför och bakom kameran. De har berättat om
sina arbetslivserfarenheter inom branschen, och på vilka sätt
deras kön, ålder eller hudfärg har påverkat deras yrkesroller.
Utifrån dessa grundfrågor har sedan samtal utvecklat sig
utifrån respektive respondents yrkesroll och erfarenheter.
Det är ett oerhört rikt material från vilket rapporten återger
ett urval som belyser bredden av erfarenheter. Av omsorg om
deltagarnas integritet är samtliga intervjucitat anonymiserade.

TRANSKRIBERINGEN, det vill säga överföringen av
intervjuerna från ljud till text, har utförts av en tredje, extern
part. Intervjuerna har transkriberats utan sammanfattningar
eller annan omformulering av råmaterialet. Analysarbetet
bygger på dessa transkriptioner. De återkommande teman som
har identifierats ligger till grund för analysdelens kapitel, som
berör finansiering, vardagliga förhandlingar i arbetsmiljöer
och beslutsmaktstrukturer i branschen. De analyserande
textunderlagen har redigerats för att ge rapporten ett
lättillgängligt tilltal.

1

Formuleringen ”rasifieras som” används för att markera de benämningar som myntades av
europeiska kolonisatörer för att beskriva skillnaden mellan européer (rasifierade som ”vita”)
och de koloniserade folken (rasifierade som ”bruna”, ”gula”, ”röda” eller ”svarta”).
Kolonialismens meningsskapande har inte upphört kulturellt, vilket innebär att människor
förknippas med en rad egenskaper, mentaliteter och beteenden beroende på hudfärg och
härkomst. Begreppen ”svart och brun” används som en beskrivning av dem som rasifieras
som ”icke-vita”.
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En del av
branschen
En bransch är summan av de människor som verkar i den, och liksom många andra tampas
även filmbranschen med utmaningar kring ämnen som jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö
och finansiering. I detta avsnitt ser vi närmare på specifika faktorer för filmbranschen,
som kan påverka de människor som arbetar i den, i förhållande till representation, mångfald
och arbetsmiljö.

FILMBRANSCHEN HAR GEMENSAMMA drag med andra
kommersiella branscher, men är också unik på flera sätt. Den
består av idéer och råmaterial som människor förädlar till
produkter som säljs och distribueras till kunder. Den är däremot
unik på så sätt att filmbranschen har en finansieringsstruktur
som i större utsträckning än många andra branscher är beroende
av och påverkas av specifika individers maktpositioner – på gott
och ont. I detta avsnitt ser vi på hur faktorer som finansiering,
nätverk och potentiella karriärvägar påverkar branschen och de
människor som arbetar i den.

Vart går pengarna?
FILMBRANSCHENS FINANSIERINGSSTRUKTUR ÄR något som

belystes redan i jämställdhetsrapporten från 2018, Han, hon
och pengarna. Där gjordes en djupanalys av hur pengarna i den
svenska filmbranschen fördelas, vilka summorna är, samt hur
förutsättningarna för män respektive kvinnor ser ut. Rapporten
visade att kvinnor, även de som har en nyckelposition, får
tillgång till betydligt lägre budgetnivåer än män, och att andelen
kvinnor i nyckelpositioner minskar i takt med ökande budgetar.
Denna trend fortsatte även under 2019.

regissör och manusförfattare för lång spelfilm dessutom är
betydligt mindre än andelen män, vilket därför inte enbart
påverkar arbetsmöjligheterna utan även de berättelser som
får chans att möta en publik.
FLERA AV RESPONDENTERNA vittnar om att en konsekvens

av att kvinnor historiskt fått tillgång till mindre budgetar är att
det blivit vanligt att kvinnor anpassar sig och skapar billigare
produktioner, ofta i dramagenren, redan på manusstadiet.

EN DJUPARE ANALYS VISAR dessutom att både produktionsoch lanseringsbudgetar, som påverkas av filmens publikestimat,
är starkt kopplade till antalet biobesök. I snitt får filmer med
högre budgetar även ett högre antal biobesökare, vilket innebär
att filmer som skapats av kvinnor, som i genomsnitt har lägre
budgetar, därmed även ses av en mindre publik. Diskriminerande
strukturer resulterar alltså i mer diskriminerande strukturer.

”Det blir som en ond cirkel, där konsulenterna säger att kvinnor
ofta ansöker med projekt som är relationsdraman. Det blir en hönanoch-ägget-situation och jag vet inte hur man ska komma ur det.”

ÄVEN OM JÄMSTÄLLDHETEN inom dokumentärfilm är något
bättre än inom spelfilm, så får kvinnor även där i regel mindre
budgetar, smalare biografsättning och färre antal speldagar
än män. Det bör tilläggas att andelen kvinnor i nyckelpositionerna

”Kvinnor skulle gärna göra barnfilmer. Så var det i många år.
Det har ju varit bekvämt för killarna, för då har de fått göra de
andra filmerna”.
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EN REGISSÖR I SENA femtioårsåldern berättar hur kvinnor

tidigare förväntades ägna sig åt mindre filmprojekt, med mer
blygsam budget än männens.

Budget per nyckelfunktion i miljoner kronor,
lång spelfilm, genomsnitt 2015–2019
31
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28

27
23

26

23

22

18

Regissör
Producent
Manusförfattare

Man

Kvinna

Blandad/jämn

Budget per nyckelfunktion i miljoner kronor,
dokumentär, genomsnitt 2015–2019
4,4

4,3

4,5

4,0
3,5
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3,7

3,7
3,3
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Manusförfattare

Producent

Huvudkaraktär
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Andel kvinnor i nyckelpositioner,
lång spelfilm, 2015–2019
52%

Andel kvinnor i nyckelpositioner,
dokumentär, 2015–2019
50%

53%

49%

39%
28%

Regi

Producent

Manus

Regi

Producent

Manus
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”Producenterna vill såklart
välja historier som de tror
ska bli godkända av
distributörerna. Det är en
intrikat kedja och det finns
inga enkla svar. Men alla
gör det bästa de kan, för
att det ska bli bra film.”

Trots att förändring har ägt rum sedan dess, säger hon att
kvinnor sällan får de större budgetarna för sina filmprojekt,
och att det kan vara svårt att begära det. Hon talar om den
positiva reaktionen hos en filmkonsulent när hon själv fick
pengar till ett högbudgetprojekt:
"Jag kom med ett stort projekt som var svindyrt, som även hade
fått europeisk finansiering, och filmkonsulenten sa ’Äntligen
kommer det en kvinna med ett dyrt projekt. Tack.’ Det var så
skönt att höra det.”
EXEMPLET TILLHÖR DOCK ovanligheterna. Andelen långa
spelfilmer i högbudgetsegmentet (budget över 35 miljoner
kronor) regisserade av kvinnor uppgår till cirka en fjärdedel av
samtliga filmer i det budgetsegmentet. Flera av respondenterna
menar att en del av problemet beror på att projekt skapade av
kvinnor generellt ses som en större ekonomisk risk, och att
finansieringsvilligheten hos finansiärerna då minskar för projekt
med högre budget.
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”Även om man satsar jättemycket initialt, så är det ingen som vill
ta risker när det väl kommer till själva produktionen.”
DET FINNS ENLIGT intervjupersonerna även en konflikt mellan
vilka berättelser och investeringar som finansiärer i början av ett
projekt är intresserade av, och vilka berättelser som distributörer
sedan tror är kommersiellt gångbara och vill satsa på.

”Producenterna vill såklart välja historier som de tror ska bli
godkända av distributörerna. Det är en intrikat kedja och det
finns inga enkla svar. Men alla gör det bästa de kan, för att det
ska bli bra film.”

Lön för mödan
RESPONDENTERNA MENAR ATT ojämlikheten i filmbranschen
vad gäller filmbudget överförs till löneskillnaderna mellan
manliga och kvinnliga skådespelare med likvärdig erfarenhet,
där män i genomsnitt tjänar mer än kvinnor, ibland till
och med i samma produktion. Här ges exempel på hur
rasifieringsmekanismer och ålder samverkar:

”Jag har mycket mer erfarenhet för min ålder än vad jag får
cred och betalt för. Det finns manliga kollegor som har betydligt
mindre erfarenhet än jag som i liknande projekt har fått dubbelt
eller mer än dubbelt så mycket i lön. Jag tror att det har att göra
med både mitt kön, att jag rasifieras och att jag upplevs som ung
och nyutexaminerad. Men jag har jobbat hårt och länge, och har
en av de bästa utbildningarna. Det är fakta, men det syns i det
jag fakturerar att jag är undervärderad.”
MÅNGA AV RESPONDENTERNA berättar om hur det ofta blir ett

val mellan att kämpa för att få upp lönen och riskera att förlora
hela uppdraget, eller att vara tacksam över att ha fått jobb över
huvud taget.

”Min erfarenhet säger mig att det är mycket snack och lite
verkstad. Det finns en rädsla att rätta sig efter vad som står i
policyer. Det pratas mycket, den goda viljan finns om du så vill,
men det finns en oförmåga att leverera.”
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”Jag har alltid arbetat
med vita producenter.
Jag skulle aldrig kunna
tänka mig att föreslå
en icke-vit producent.
Då skulle jag aldrig få
pengar.”
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Hur rasifiering
skapar konstnärlig
begränsning
MÅNGA AV DE FINANSIELLA jämställdhetsproblem som råder
i filmbranschen är generella för kvinnor överlag. En del av
problematiken är dock specifik för kvinnor som rasifieras som
svarta eller bruna. Dessa frågor berörs i kommande kapitel om
bland annat typecasting. Även när det gäller arbetstillfällen och
möjligheten att leva på sitt konstnärskap finns många hinder för
dessa kvinnor.

”Alltså, filmbranschen är ju inte en bubbla i sig, utan bara en del
av samhället. Och samhället är inte jämställt. Det är fortfarande
en väldigt stark kulturell hierarki i vårt samhälle, där den vita
mannen är ledaren. Människan har ett behov av hierarkiska
ordningar och det är jättesvårt att rubba dem även om det finns
en enorm medvetenhet nu för tiden. Det gör det verkligen, men
folk anställer inte av välvilja utan där pengarna finns.”
FILMINSTITUTET HAR INGEN statistik över budgetförhållandena

för de filmarbetare som rasifieras som svarta eller bruna, men
inledde hösten 2019 en utredning i dialog med representanter
från branschen, och planerar att börja insamla statistik under
2021. I dagsläget är därför de personliga vittnesmålen avgörande
för att få en bild av den brist på mångfald som finns i branschen.
SAMTLIGA AV STUDIENS intervjupersoner som rasifieras som
svarta eller bruna är i dag etablerade i branschen, men vittnar
om hur deras väg till nuvarande positioner har kantats av
implicita, rasistiska förväntningar på att de exempelvis ska
representera sin marginaliserade grupp, och ge röst åt den.

”Min upplevelse när jag varit hos filmkonsulenter och lämnat
in mina manus, är att förväntningarna är att det ska vara
någonting helt annat, att det ska vara en flyktinghistoria. Det
ska vara på ett visst sätt.”

PROBLEMATIKEN PÅMINNER OM den kritik som Kobena
Mercer och Isaac Julien framför i artikeln ”De Margin and De
Centre” (1989). De skriver att den särskilda uppmärksamhet
som ägnas rasifierade minoriteter, via tilldelning av medel eller
förväntade teman, låser in dem i positionen att ständigt vara
representanter för sin grupp. De blir inkapslade och begränsade
av den ”särskildhet” som tillskrivs dem av den vita majoriteten.
Representation, förstådd på detta vis, blir en konstnärlig fälla.
Medan en vit filmare kan göra film på vilket tema som helst,
så förväntas en minoritetsrepresentant adressera sin grupps
problem, ”sin estetik”, vara autentiskt ”etnisk” och stanna på sin
tilldelade plats. Representanten för minoriteten får på så vis ett
slags ständigt uppdrag att upplysa den vita majoriteten om sin
kultur och sitt ”mysterium”.
SOM FILMKONSTNÄREN OCH teoretikern Trinh T Minh-ha
visar i sin text ”Olikhet: Särskilt för kvinnor i tredje världen”
(1999), så finns en bedräglig belöning för den intellektuella
och kreativt skapande kvinnliga representanten, som inom
västvärlden vänligt manas att bejaka sin ”annorlundahet” och
vila i den. I andra mer uttalat kulturpolitiska sammanhang
artikuleras maningen till föreställd autenticitet nästan som
ett ansvar för dessa kvinnor, vilket får de filmmakare som
inte främst intresserar sig för det som anses vara ”deras
problemområden” att framstå som direkt ytliga och politisk
ansvarslösa.
DE RASIFIERADE REGISSÖRERNa i undersökningen uppger

att de har hårdare krav på sig än vita, framför allt manliga,
regissörer, och anser sig vara mindre fria i sitt skapande. En av
regissörerna säger att hon behöver liera sig med vita producenter
för att lyckas finansiera en film – då vithet implicit ses som
garant för soliditet och kompetens.
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”Jag har alltid arbetat med vita producenter. Jag skulle aldrig
kunna tänka mig att föreslå en icke-vit producent. Då skulle jag
aldrig få pengar.”
I EN NY AVHANDLING pekar Tess Skadegaard på att det inom

dansk filmindustri råder en tills nyligen ogranskad uppfattning att
bruna och svarta ansikten på film ”inte säljer” (Skadegaard, 2020).
Den typen av problem tas även upp av skådespelare, som
berättar att de ofta väljs bort, eftersom de inte motsvarar
stereotypa förväntningar hos rollbesättare, regissörer och
producenter (något som vi fördjupar oss i, i kommande
kapitel) och att det ses som en risk att rollsätta en skådespelare
som rasifieras som brun eller svart i en huvudroll. Flera av
respondenterna menar att detta tankemönster börjar redan vid
antagningen till scenskolan.
”Under sista intervjun med juryn sa de ’Vi tycker att du är
jättebegåvad men vi vet inte om vi kan ta in dig för att vi är
oroliga för att du kanske inte får roller för att du är så mörk’.”

RESPONDENTERNA BERÄTTAR att det råder brist på roller
för skådespelare som rasifieras som svarta eller bruna. I stor
utsträckning kallas de till casting endast för stereotypa roller
där de förväntas representera en stereotyp minoritet. Eftersom
möjligheten att spela ”vanliga”, omärkta roller sällan ges
blir konkurrensen hård. Flera av respondenterna tar upp den
klassiska ”Fatima-rollen”, en term som fick fäste i början av
2000-talet för att beskriva förloppet att ”slänga in mellanösterntjejen Fatima” i manus, för att öka mångfalden i produktionen.
Men inte ens dessa roller går alltid till skådespelare som
rasifieras som svarta eller bruna.

”Vi provfilmar alla egentligen för samma roll oavsett om den
bara är lite icke-svensk. Det har hänt tre gånger i mitt liv att
en svensk har fått rollen och fått färga håret och sätta i linser.
Nej, fyra gånger i mitt liv har jag varit med om det under min
karriär.”

inte ha en vit mamma/en vit pappa?” Vita medskådespelare,
rollbesättare eller regissörer kan ifrågasätta om det verkligen
är trovärdigt eller realistiskt. De svarta kvinnorna påpekar att
de själva har en vit förälder, eller ett vitt syskon, och att det
knappast är ovanligt. Flera av skådespelarna observerar att
bilden av vad realism är i många fall tycks vara begränsad och
inte representera hur samhället ser ut.
FLERA AV SKÅDESPELARNA SOM rasifieras som svarta eller

bruna och är i åldersspannet trettio- till övre sextioårsåldern
uppger att de aldrig har haft en huvudroll under hela sin karriär.
Deras roller i film och tv är ofta påtagligt små, med undantag
för barn- och ungdomsfilm, och barnprogram för tv. Det finns
visserligen en allmänt ökad medvetenhet i branschen om att
mångfald är viktigt, men ansatsen att faktiskt göra något konkret
kan vara ambivalent.
En svart skådespelare i sena fyrtioårsåldern talar om hur
förolämpande det kan vara att efter nästan tjugo år i yrket få
hastigt påkomna förfrågningar om mycket små roller, som
exempelvis “kassörska”. Hon säger att sådana frågor ofta
kommer i ett sent skede i en produktion. Hon berättar också, att
oavsett ambitionen att skapa mångfaldsroller som inte förvisas
till marginalen, så förblir de rollerna i många fall både små och
outvecklade jämfört med de omärkta huvud- och biroller de
skådespelare som rasifieras som vita kan få.

DET RÅDER FRUSTRATION kring att det finns så få roller

för kvinnor som inte är vita, och att skådespelarna tvingas
konkurrera med varandra om de relativt få minoritetsrollerna.
Många berättar att det ofta inte ges utrymme för mer än en
rasifierad kvinna i en film eller tv-serie, vilket inte bara minskar
antalet arbetstillfällen, utan även resulterar i en förvrängd bild
av hur befolkningssammansättningen ser ut i Sverige.
”För några år sedan fick jag höra: ’Ja, nu tar blattarna över.’
För att vi var fler än två.”

FLERA AV INTERVJUPERSONERNA anser att en del av problemet

EN LIKNANDE STRUKTUR kan även ses i fördelningen av roller
mellan män och kvinnor, där flera av respondenterna menar att
en jämlik representation uppfattas som en överrepresentation av
kvinnor.

RESPONDENTERNA MENAR ATT regissörer och rollbesättare
sätter villkor som reducerar antalet roller som svarta och andra
skådespelare som rasifieras kan få. Det kan till exempel gälla
normativa föreställningar om hur familjekonstellationer kan se
ut i film- och tv-fiktion. Bland de svarta skådespelarna i gruppen
respondenter har flera fått höra frågor som: ”Men hon kan väl

”Har man många kvinnor i drivande bärande roller, så blir det
så synligt att männen får stiga åt sidan. Och jag tror att dom
upplever det som att dom stiger jättemycket åt sidan. Bara för
att man har jämnat ut det.”

är en inskränkt uppfattning om vad ”autenticitet” innebär, och
att det bidrar till att yrkesskådespelare som rasifieras som svarta
eller bruna ibland helt kringgås i rollbesättningen.
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”Vi är ju som gamla tidens rallare.
Vi far dit pengarna finns, vi blir
ihopsatta i tillfälliga familjer, vi
lever intensivt, ibland dygnet runt,
och ser varandras både bästa
och sämsta sidor när vi jobbar
så fruktansvärt hårt.”
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Att vara sin egen
= att vara utlämnad?
FILMBRANSCHEN ÄR till stor del en frilansbransch, där

producenter och produktionsbolag sätter samman tillfälliga
team som ska verka före, under och efter inspelning.
Detta ger visserligen möjlighet till förnyelse inför varje
produktion, men samtidigt skapas osäkra arbetsförhållanden
och risken för tystnadskultur; det är svårt att stöta sig med
dem som har makt att påverka framtida arbetsmöjligheter.

FLERA AV RESPONDENTERNA , oavsett hur de rasifieras,
vittnar om att det skapas ett arbetsklimat där de drar sig för
att påtala obehagliga arbetsförhållanden eller problem som
sexuella trakasserier, rasistiska kommentarer eller annat
kränkande beteende från kollegor; de vill inte betraktats
som besvärliga eller samarbetsovilliga. De känner en
rädsla för minskade möjligheter till framtida uppdrag, och
konsekvensen blir att diskrimineringen fortgår.

”Det handlar inte bara om övergrepp, det handlar om hela
ens karriär.”
NÅGRA AV RESPONDENTERNA anser att

filmproduktionernas frilanskultur bidrar till en avsaknad av
kontinuitet i arbetsmiljöarbetet som hämmar den utveckling
som hade kunnat ske.
”När jag började arbeta fanns det kanske tre filmbolag i
Sverige, idag finns det flera hundra. På den tiden var folk
anställda och kunde i alla fall gå till facket med sådana
här frågor. Men sedan när alla blev frilansare på 80- och
90-talet så stannade utvecklingen upp.”
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EN ÄLDRE REGISSÖR påpekar att det även finns produktionsekonomiska aspekter som måste beaktas. Att stanna upp mitt i
en produktionsdag för att ta upp en fråga eller lösa en eventuell
konflikt, leder till förlorad arbetstid, vilket i slutändan kan
påverka kvaliteten.

”I filmbranschen kostar varje sekund pengar. Det blir en konflikt
och vi får ta en diskussion på en halvtimme. Den halvtimmen,
vem ska betala den? Jag får aldrig igen den vilket betyder att
jag måste stryka något eller jobba dubbelt så fort för att komma
ikapp, och det går inte för då blir både skådespelarna och
kvaliteten lidande. Så det här är ett svårt dilemma. Det blir
väldigt konkret och det blir en snabb avvägning. Ska jag svälja
den här kränkningen eller bara be honom dra åt helvete och
jobba vidare för att i längden så är min karriär viktigare, nästa
jobb är viktigare, jag vill göra bra ifrån mig, eller ska jag ta den
för mina medsystrar? Vem tar kostnaderna för att vi börjar säga
ifrån?”
AVSAKNADEN AV TYDLIGA och fungerande processer för
larmning har tidigare angetts som en del av problematiken. I
efterdyningarna av #metoo och #tystnadtagning hävdar flera
respondenter att de flesta produktioner har mer etablerade
riktlinjer och kontaktpersoner, samt att branschen generellt ökat
sin medvetenhet.

”Ska jag svälja den här kränkningen
eller bara be honom dra åt helvete
och jobba vidare för att i längden
så är min karriär viktigare, nästa
jobb är viktigare, jag vill göra bra
ifrån mig, eller ska jag ta den för
mina medsystrar?
Vem tar kostnaderna för att
vi börjar säga ifrån? ”

19

”Jag kan inte sitta och vänta på att
telefonen ska ringa utan jag måste
skapa jobben och arbetstillfällena
själv, genom att skriva manus,
producera och agera.”
I did it my way
TROTS ATT SATSNINGAR har gjorts på jämställdhet och

mångfald, så anser de flesta av respondenterna att många
problem rörande kvinnors representation i branschen kvarstår.
Och även om inkludering och ökad representation är ett gott
första steg som flera ser, så pekar de på att orättvisorna finns
på en strukturell nivå och att befintliga sociala maktstrukturer
därför är något som behöver adresseras. Det går inte att bejaka
mångfald om det inte involverar ett aktivt arbete med att
demontera strukturer som upprätthåller stereotypa, rasistiska
och/eller patriarkala normbilder.

RESPONDENTERNA PÅPEKAR ÄVEN att satsningar ibland kan
snava på målsnöret om de arbetsgrupper som ansvarar för att
skapa ökad mångfald inte själva representerar den mångfald
man vill uppnå.
FLERA INTERVJUPERSONER SOM är skådespelare uppger

att de allt mer gått över till att arbeta bakom kameran (som
regissör, manusförfattare eller producent) ju äldre de blivit.
Detta för att råda bot på minskade arbetstillfällen och uteblivna
rollerbjudanden, men även för att viljan funnits att ta sig an
större konstnärliga utmaningar. De vill skapa och gestalta
berättelser som de inte ser på vita duken, och skapa arbetsmiljöer
som de inte har fått möjlighet att uppleva själva.
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”Trots #metoo är det
skillnad på hur vi blir
sexualiserade och
hur vita kvinnor blir
sexualiserade.
Vi får inte en syl i vädret.
Vi får höra: ’Kan vi inte
ta rasism senare?’
Men det hör ihop.
Detta hör ihop.”
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Tystnadskultur och
bristande struktur för
larmning
”Vi pratar inte om det här med någon.”
#METOO SLOG HÅL på den tystnadskultur som länge skyddat

”Trots #metoo är det skillnad på hur vi blir sexualiserade och
hur vita kvinnor blir sexualiserade. Vi får inte en syl i vädret.
Vi får höra: ’Kan vi inte ta rasism senare?’ Men det hör ihop.
Detta hör ihop.”

”Sen kom hela #metoo-rörelsen och jag började förstå att allt
jag varit med om är en del av en struktur. Och att det faktiskt går
att prata om det. För mig har det bara varit olycksfall i arbetet
eller sånt som man bara får ta. Det har bara varit att bita ihop
och gå vidare. Alltså för mig har det aldrig ens funnits en tanke
på att jag skulle prata med någon. Jag har bara tagit skammen
och gått vidare. Och försökt att förtränga den.”

FÖR DE SKÅDESPELARE som rasifieras som svarta eller bruna

förövare och normaliserat sexism och rasism. En av de
medelålders vita regissörerna berättar att hon kunde sätta allt
hon varit med om i ett sammanhang genom #metoo.

I SVENSK TAPPNING blev #metoo-rörelsen till övervägande
delen vit, och de som var mest positiva till #metoo-rörelsen
var vita etablerade kvinnor. Flera av de intervjuade talar om
en lättnad över att den tystnadskultur som har dolt patriarkal
sexism och sexuellt våld nu har exponerats. Från och med nu
måste arbetsförhållandena för kvinnor bli bättre, menar de.

blev det däremot tydligt efter #metoo att kvinnor som rasifieras
varken hörts eller synts i samband med uppropet. I rapportens
intervjumaterial framkommer att långtifrån alla kvinnor
kände förtroende för uppropet, då de inte kunde se sig själva
representerade i det. För dessa kvinnor är det också svårare att
hantera kränkningar och diskriminering eftersom de, parallellt
med att hantera svårigheterna att som svart eller brun kvinna ta
sig fram i en vit, mansdominerad bransch, dessutom har svårt
för att vinna acceptans för att problemen som de exponeras för
borde begreppsliggöras och åtgärdas. Några av respondenterna
anser att det saknas kunskap kring den här typen av frågor om
rasism och rasifiering. En respondent säger att vi i Sverige måste
göra upp med vår historia för att kunna komma vidare.
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” Jag märker att de hindrar sig
själva ibland, att de inte fullföljer
en mening för att jag befinner
mig i rummet, eller att de blir
obekväma och kommer på
sig själva.”

”Jag tror att kvalitet i Sverige löper parallellt med Sveriges egen
historia. Det kolonialt rasistiska, sexistiska och strukturellt
ojämlika har inte bearbetats. Historien har ännu inte landat
riktigt och därför kommer det här alltid bara bygga på sand.
Jag pratar om de riktiga grejerna, det råa, som vi inte hanterar.
Men utan det första så flyger inte det andra och den första delen
handlar om Sveriges egen historia. Svenska kultursektorn styrs
av äldre vita kvinnor som har väldigt kort perspektiv på sin egen
roll i historien gällande mångfald, etnicitet och inkludering i
det här landet. Det finns en missuppfattning att deras kamp är
densamma som vår. Det är inte samma sak, det har aldrig varit
det och det är ett misstag att tro det.”
OKUNSKAP OCH BRISTEN på begreppsliggörande försvårar

problemen i arbetsmiljöer och kan bidra till tystnad istället
för ett samtalsklimat där frågorna hålls levande och belysta.
Det finns konkreta exempel på hur tystnad används som
maktmedel i respondenternas vardagliga arbete. Ett exempel
kan vara att producenter och andra i maktpositioner undanhåller
information, eller tystnar när personen kliver in i rummet.
”Jag märker att de hindrar sig själva ibland, att de inte fullföljer
en mening för att jag befinner mig i rummet, eller att de blir
obekväma och kommer på sig själva.”

ATT MÅNGA AV intervjupersonerna vittnar om utsatthet på
arbetsplatsen, brist på kontaktpersoner och väl fungerande
processer för larmning, indikerar att de arbetsrättsliga skydd,
till exempel skyddsombud, som enligt lag måste finnas på alla
arbetsplatser, inte alltid fungerar i tillräcklig utsträckning.
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EN YNGRE SVART skådespelare berättar om en händelse på sin
arbetsplats under den mittfest som är vanlig vid inspelningar.
Hon hamnade i en diskussion med en manlig vit kollega under
inspelningsdagen, och den fortsatte på kvällen. Diskussionen
urartade när han hävdade att han hade rätt att använda n-ordet:

”Jag blev skitförbannad och superledsen och gick därifrån och
sen pratade jag inte med honom, den manliga skådespelaren,
under resten av inspelningen. Men jag var så jävla utsatt. Och
det fanns inte heller någon producent eller någon annan att gå
till.”

Avprofessionalisering
RESPONDENTERNA SOM ARBETAR som regissörer och/eller
med manus och produktion är överens om att det finns en envis
tröghet i branschen, och att de vid flera anhalter i arbetet stöter
på hinder. Något de flesta av de intervjuade regissörerna betonar
är att de inte får samma respekt som manliga regissörer. De
tvingas ta i mer, eller förhandla – framför allt med män, men
även med kvinnor – för att kunna genomföra visioner och beslut.
De regissörer som rasifieras som svarta eller bruna blir på andra
mer genomgående sätt granskade, underskattade, symboliskt
överskattade eller misstänkliggjorda. Både här och i senare
kapitel berättar några om hur de får höra av vita medarbetare att
de favoriseras genom ”inkvotering”, trots att deras arbetsvillkor
på tydliga sätt är sämre och svårare än för vita människor i
motsvarande position.
EN SVART ÄLDRE skådespelare och producent berättar om hur
hon under sin tid som ledare arbetade målinriktat med antirasistisk
rollbesättning. Hon engagerade också fler kvinnliga regissörer, och
släppte in fler kvinnor på beslutspositioner. Män, som fortfarande
var i majoritet, klagade då på att det rådde kvinnovälde. Hon
reflekterar också över att män i olika produktioner återkommande
har känt sig utsatta och klagat på kvinnodominans, trots att kvinnor
bara utgjort en liten del av ensemblen.
MOIRA BAILEY MYNTADE 2015 begreppet misogynoir (av ordet

misogyni, hat mot kvinnor, som sammanförts med franskans
noir, ordet för svart) misogyni och rasism mot svarta kvinnor,
för att beskriva hur de motarbetas och trakasseras. Att svarta
kvinnor har en samhällsröst, och någon form av makt i sitt
arbete, möter stort motstånd. Svarta kvinnor förväntas hjälpa
och stödja andra och ska själva inte ha anspråk, ambitioner,
karriärer eller ens livsutrymme (Bailey & Trudy 2018). Deras
röster respekteras inte, utan raderas, underskattas och tystas
genom idéstöld och plagiat. Även om detta är en väl beforskad
problematik sedan decennier, så har begreppet misogynoir
på senare år bidragit till att sätta ljuset på hur svarta kvinnors

intellektuella bidrag och kreativa och konstnärliga skapande
stjäls, approprieras och utnyttjas inom kulturlivet – samtidigt
som kvinnorna själva demoniseras om de säger ifrån och hävdar
upphovsrätt till det som de själva har skapat.
DENNA TYP AV maktkamper hänger på betydelsefulla sätt

ihop med den avprofessionalisering som flera av de svarta
respondenterna vittnar om i sina arbetsmiljöer. På olika sätt
inverkar rasism och patriarkala strukturer på arbetet i sådan
hög grad att de hindrar ett kollektivt arbete att utföras; svarta
kvinnor ger flera exempel på hur de får den övervägande
vita omgivningens tvivel och underskattning projicerad på
sig. Avprofessionalisering kan förstås på flera plan: miljöns
vardagliga arbete stoppas upp och avprofessionaliseras, den
svarta kvinnans arbete avprofessionaliseras och raderas.
Kollegerna som utsätter henne för denna form av misogynoir,
avprofessionaliserar samtidigt sig själva, för att istället söka fel
hos, nedvärdera, missförstå och vantolka den svarta kvinnans
arbete.

EN AV DE svarta skådespelarna berättar om hur hon blev utfasad
ur den produktion hon var med i när inspelningen redan var
igång, på inspelningsplatsen.

”Dels var jag ensam kvinna i den. Och jag fick sjukt mycket
smink och hår. Medan jag satt i sminket så gick killarna, de
andra skådespelarna, ut och strök mina repliker tillsammans
med regissören. Så när jag kom tillbaka hade de gjort om
scenen. Under tio avsnitt förminskades min roll bit för bit.
Plus att jag hamnade i ett tjafs där jag tog ställning för en annan
svart skådespelare, som de mitt i säsongen bestämde sig för
att döda, till fördel för en vit medelålders karaktär som enligt
manus egentligen var den som skulle dött i serien. Jag sa ’Det är
så jävla stereotypiskt att ni ska döda den enda svarta mannen’.”
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Den ofrivilliga
mångfaldsexperten
– dubbelarbete och
utbrändhet
”Jag kan aldrig slappna av.”
AVPROFESSIONALISERINGEN AV arbetsmiljön, som det

föregående avsnittet behandlade, kan läggas ytterligare en
dimension. Flera av respondenterna som rasifieras som svarta
eller bruna vittnar om ofrivilligt – och oavlönat – dubbelarbete.
De tillåts inte att vara endast skådespelare, utan förväntas även
att ta stort ansvar för arbetsmiljön. Detta genom att till exempel
ta upp frågor om rasism som de själva eller andra blir utsatta
för på arbetsplatsen, eller att hålla dragningar om strukturell
rasism vid viktiga möten. Det gäller också det ansvar de får ta
för publiken. En svart skådespelare beskriver de extra frågor och
arbetsuppgifter som hon ofta får ta på sig:

”Vad sänder vi ut för bilder, hur kan jag göra den här stereotypa
rollen mer mänsklig fastän regissören vägrar att lyssna på mina
invändningar, köpa eget smink för att sminkören inte har tänkt
på olika hudfärger, hålla obekväma samtal med kostymörer
kring att kanske inte alltid klä svarta kvinnor i djurmönster,
och så vidare.”
FLERA AV DESSA intervjupersoner är eller har varit utbrända
på grund av långvarig stress och flera uppger att det beror på
problemet med dolt, obetalt arbete.

”Vem hade jag kunnat vända mig till? Ingen. Det som händer
är så jävla subtilt. Det har tagit mig lång tid att förstå varför
jag haft svårt att sova. Varför jag tappar hår. Jag har tänkt så
här ’ ja, men jag är småbarnsmamma som jobbar mycket.’ Men
det är en inre stress av att inte bli sedd. Orättvisan att inte bli
lyssnad på. Att hela tiden behöva bevisa sig. Att aldrig veta om
det ska komma en rasistisk kommentar. Att aldrig veta om det
kommer någonting som jag måste reagera på. Att aldrig veta
när jag ger en intervju om det ska stå så här: ’flykting som
lyckades.’ Alltså, förstår du, att aldrig riktigt veta hur jag
kommer att porträtteras. Det har tagit mig väldigt hårt.”
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EN SKÅDESPELARE I trettioårsåldern vittnar också om
dubbelarbete. Hon berättar att hon förutom att vara skådespelare
förväntas vara en slags antirasistisk mångfaldsresurs under
inspelningar, och att hon, betraktad som sådan resurs, kan tas i
anspråk utan att det värderas som arbete:

”Jag får funktionen som den diplomatiska, snälla personen som
kan informera folk om representation och mångfald på ett lagom
sätt utan att hamna i konflikt. Jag jobbar ju som skådespelare
på heltid, så det är jättekonstigt egentligen att man frågar mig.
För jag har ju, precis som de andra, också mycket annat att
tänka på.”
FLERA AV KVINNORNA som rasifieras som svarta eller bruna

säger att deras arbete försvåras och bromsas i och med att
de hela tiden måste förhålla sig till rasism; att de tvingas
förklara att en roll eller ett kostymval reproducerar stereotypa
föreställningar om hur bruna och svarta människor beter sig,
talar eller ser ut. De blir stressade och slutligen utmattade
av att alltid vara vaksamma. Ett problem som nämns ofta i
intervjuerna är benämningen ”invandrare”, och de normerande,
stereotypiserande föreställningar som cirkulerar om
”invandrarskap”. Dessa kvinnor berättar att de många gånger
har svårt att övertyga vita regissörer och andra ledare att
svenskar i realiteten har alla möjliga hudnyanser.

EN SVART SKÅDESPELARE talar om hur hennes oro stiger inför

nästan varje kollationering.

”Jag blir orolig i alla projekt. Eftersom jag läser manus med
helt annan blick. Under en kollationering påpekade jag: ’Alla
här är vita och jag är orolig för det. Hur kommer berättelsen att
bli?’ Sen läste jag manuset som var helt okej och medvetet. Men
det var ändå vita grundförfattare, som skriver för andra vita.

”Jag får funktionen som den diplomatiska,
snälla personen som kan informera folk
om representation och mångfald på ett
lagom sätt utan att hamna i konflikt.
Jag jobbar ju som skådespelare på heltid,
så det är jättekonstigt egentligen att man
frågar mig. För jag har ju, precis som de
andra, också mycket annat att tänka på.”

Ett exempel: ’Nu ska vi visa en bordellverksamhet med kvinnor
från Östafrika.’ Genast blir jag jätteorolig. Ska det visas upp
svarta kvinnokroppar som exploateras? Då säger de att de är
medvetna om problematiken. Då tycker de att det räcker med
att i nästa scen visa en familj från en svensk förort där alla är
vita och där en vit person våldtar sin fru. Bara för att visa på att
detta förekommer överallt. Sen tycker de att man är hemma.”
ATT BEHÖVA DEBATTERA hur verkligheten ser ut med en vit
majoritet gör henne utmattad. En annan skådespelare, som
rasifieras som brun, berättar hur hon tvingas gå in och påpeka
för produktionen vad i manus som stämmer och inte, ett mönster
som upprepas gång på gång.

”Varför ska jag dubbelarbeta i varje produktion? Läsa manuset
och förklara för dem vad som inte stämmer och stämmer. Jag
kan aldrig slappna av, jag tror att mycket psykisk ohälsa och
rasism hör ihop.”

”Varför ska jag dubbelarbeta i varje produktion?
Läsa manuset och förklara för dem vad som inte
stämmer och stämmer. Jag kan aldrig slappna av,
jag tror att mycket psykisk ohälsa och rasism
hör ihop.”
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Att vara ”relevant”
– om utseendets
betydelse
Det finns en utpräglad utseende- och åldersfixering i filmbranschen, tillsammans med en stark
vithetsnorm. Det som inte följer normen måste många gånger ”förklaras”, eller anpassas till den.
Det synliggörs särskilt genom så kallad typecasting.

I FILMINSTITUTETS FÖRRA jämställdhetsrapport blev det

tydligt att ålder har stor betydelse för en skådespelare både när
det gäller tillträde till yrket och hela karriärspannet från debut
till pension. Medelåldern för män i huvudroller är betydlig högre
jämfört med medelåldern för kvinnor i huvudroller. Statistiken
belyser enbart kategorierna kvinnor och män. Därmed visar inte
statistiken hur rasifiering spelar in.

INTERVJUMATERIALET VISAR HUR svårgenomträngliga
maktstrukturerna kan vara. De kvinnliga regissörernas
makt naggas i kanten, eller kringgås helt, beroende på hur de
positioneras av hudfärg, ålder och etnifierade stereotyper.
Normala arbetsprocesser avstannar, utan att en rimlig
förklaring tycks kunna ges. Det råder också stor skillnad i
åldersspridningen bland män och kvinnor i huvudroller. Män
har generellt ett mycket bredare spektrum att röra sig i än vad
kvinnor har.

Medelålder huvudroll

ÄVEN KARRIÄRSPANNET SKILJER sig åt mellan män och
kvinnor. Generellt är en mans karriär längre än en kvinnas.
Under 2010-talet låg manliga huvudrollsinnehavares genomsnittliga karriär på 23 år och kvinnors på 17 år. Män får stora
roller även efter 50-årsåldern, och anses fortfarande vara
relevanta och ha en plats, medan kvinnor i princip betraktas
som förbrukade efter 40 års ålder. Det vill säga, då anses de för
gamla.
ÅLDERS- OCH UTSEENDEFIXERINGEN i branschen är påtaglig
och samtliga respondenter har berört detta på något sätt. Både
för skådespelarna och regissörerna är det tydligt att ålder spelar
in i deras yrkesliv och i hur de blir bemötta. Det finns även
skillnader i hur vita och rasifierade pratar om ålder. Medan
skådespelare som rasifieras som vita talar om ungdomskrav
och om fyrtio-strecket som den potentiella slutpunkten för
attraktiva roller, talar de som rasifieras som svarta eller bruna
om hur karriären stabiliseras först när de har nått en bra bit in i
trettioårsåldern.
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Spridning åldrar för huvudroller i svensk film
(ur Han, hon och pengarna 2018)

Åldersspridningen, dvs åldern mellan yngsta och äldsta skådespelaren i fen huvudroll, är i regel större för män än
för kvinnor
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Diagrammet visar spridningen
av åldrarna för män och kvinnor
i huvudroller under de olika tidsperioderna. Den lägsta stapeln
markerar den lägsta åldern i
urvalet (som endast innefattar roller från 17 år och uppåt). Lådan
visar de värden som utgör hälften
av värdena för respektive kön,
alltså den stora merparten av alla
huvudroller under perioden. Den
översta linjen representerar det
högsta värdet i varje urval.
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” Jag längtar efter
att bara få kunna
se en person
som ser ut som
jag som bara är
en människa,
som inte måste
vara jätteduktig
eller skurk.”
30

Typecasting
– vilka roller skapas
och vilka får dem?
”Jag kan aldrig, inte i teaterproduktioner heller,
bara få vara en kvinna. För jag ska alltid vara en
svart kvinna.”
DE FLESTA AV skådespelarna vittnar om att de en eller flera
gånger har blivit typecastade, och absolut flest sådana berättelser
kommer från de kvinnor som rasifieras som svarta eller bruna.
Det är de som också får minst antal stora roller; huvudroller är
det mycket få som har haft. De berättar om de otaliga gånger de
blivit stereotypiserade och bemötta med förutfattade meningar
om vilka kläder eller roller de passar i. Detta manifesteras till
stor del i rollbesättningsprocessen, där såväl sexism, rasism,
stereotypisering, diskriminering, exotifiering och kränkningar
har rapporterats i materialet.
ALLA KVINNORNA TAR förr eller senare i sina intervjuer upp hur
castingens begränsningar hänger samman med vilka berättelser
och dramaturgiska ideal som premieras inom svensk film- och
tv-produktion. I spänningsfiktion som tematiserar mord, våld
och brottsutredningar, underbetonas rollarbete till förmån för
stereotyper. Även om de flesta skådespelarna någon gång har
castats på det sättet, är det främst de som rasifieras som svarta
eller bruna som passas in i en sådan profil.
BRUNA OCH SVARTA människor har funnits i Sverige och

Europa tidigare än den europeiska kolonialismen, men ändå
finns ett implicit motstånd mot att se deras del i den vardagliga
mångfalden i samhället gestaltad på film. Ett problem som
tidigare har nämnts, är att vithet, betraktad som tyst men given
norm, ses som transparent, medan de som rasifieras som svarta

och bruna måste punktmarkeras och ifrågasättas (Habel 2008,
2012; Alejandro Martina, 2013; Wekker 2016; Skadegaard,
2020).
EN YNGRE SKÅDESPELARE pekar på att det ofta skapas
frågetecken kring hennes närvaro, och att förklaringar anses
behövas till varför hon ser ut som hon gör.

”Jag har kämpat för att om det finns en svart roll så vill jag ha
den. Men jag vill ha de andra rollerna också. Och bara vara en
människa. Det har hänt när jag ska in i någon tv-serie och jobba
i ett par dagar att någon säger ’Men hur ska vi förklara att du
ser ut som du gör?’ Jag säger ’Men det behöver ni inte göra,
jag är här’.”
Flera av de svarta skådespelarna menar att de sällan på inspelning
får vara bara skådespelare – och i en produktion får vara bara
människa.
”Jag längtar efter att bara få kunna se en person som ser ut som
jag som bara är en människa, som inte måste vara jätteduktig
eller skurk.”
ETT AV DE STÖRSTA problemen med typecasting är att

skådespelare väljs eller väljs bort beroende på hur väl de
antas kunna representera de oftast vita rollbesättarnas och
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”Varje gång jag har gjort
en roll i ett tv- eller
filmsammanhang vill
kostymören att jag ska ta
på mig något djurmönstrat.
Jag tycker att det är snyggt
men det är så himla tydligt
att det också kopplas till
min hudfärg.”
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regissörernas föreställningar om hur en föregivet utomeuropeisk
kvinna ska se ut. En skådespelare i tidiga 40-årsålden, rasifierad
som brun, och som ganska sällan har haft roller i Sverige,
berättar om hur hennes bakgrund, och rollsättarnas syn på
hennes drag och hårfärg tycktes stå i vägen för en roll. Det är
alltså hos skådespelaren som rollsättaren (och i förlängningen
producenten och regissören som väljer vem som får rollen)
ser en begränsning – inte i den egna föreställningsförmågan.
Föreställningar om marginaliserade, rasifierade grupper är inte
något givet, utan de skapas och pekas ut, i synnerhet genom
kulturproduktion. Den brittiska kultur- och samhällsteoretikern
Sara Ahmed har skrivit om hur västerländsk känslopolitik är
helt central för vita majoriteters förmåga att hantera rasifierad
skillnad. Människor som rasifieras som något annat än vita
betraktas som om de inte kan höra hemma i västvärlden, och vita
människors oro för deras närvaro hanteras genom känslor som
rädsla, avståndstagande eller avsky. Vita människors känslor,
menar Ahmed, bidrar till att ringa in den egna identiteten, och
samtidigt göra de marginaliserade grupperna till objekt för
dessa känslor (Ahmed, 2000, 2007, 2014). Dessa känslor ”fästs
vid” de marginaliserade grupperna via kulturella stereotyper.
DET FINNS MÅNGA variationer av hur svarta skådespelare

kapslas in i stereotyper och exotism. En skådespelare säger att
hon har börjat bli trött på att kläs i träningskläder, och att hon
inte är en ”Adidas-typ”. En annan skådespelare talar om hur
kostymörer flera gånger har valt kläder med djurmönster åt
henne, just för att hon är svart.
”Varje gång jag har gjort en roll i ett tv- eller filmsammanhang
vill kostymören att jag ska ta på mig något djurmönstrat. Jag
tycker att det är snyggt men det är så himla tydligt att det också
kopplas till min hudfärg.”

AV ALLA DE erfarenheter som kommer fram i intervjuerna, så

är typecasting en av de vanligaste; i princip alla skådespelare
reflekterar kritiskt kring hur de positioneras utifrån klass,
rasifierade/etnifierade femininitetsnormer och hudfärgsnyans.
De betraktas som kodade typer. Flera menar att tendensen har
gått så långt att själva rollarbetet och berättarpotentialen hamnar
i skuggan.

EN AV REGISSÖRERNA som rasifieras berättar hur hon i manus
ofta kan se hur rasifierade personer beskrivs betydligt mer
exotifierande än övriga karaktärer. Hon säger också att det
råder en överenskommelse om att vita kvinnor kan göras om
till rasifierade, i hennes exempel till bosnier eller arab, medan
man inte skulle använda blå ögonlinser och bleka håret på en
kvinna som rasifieras som brun eller svart och låta henne spela
skandinav.
TYPECASTING KAN OCKSÅ ha en kompensatorisk sida, där

skådespelare, rasifierade som svarta eller bruna, får roller med
prestigemarkör. Dessa rollbesättningsstrategier kan även ses
i nordamerikanska produktioner, där svarta skådespelare ofta
väljs för att spela roller som domare, läkare eller polischefer.
En skådespelare säger:
”Men nu finns det också den där falangen där de har kommit
på – jag tror det är tre gånger jag har spelat advokat – där
man tycker att nu ska du få vara advokat och inte städerska.
Men fortfarande är det småroller och rollen heter ’Advokaten´
eller ’Läkaren’. Så jag ska ändå vara en värdig rollperson. Inte
stereotypen har de tänkt. Samtidigt så är det ingen betydande
roll som har ett namn.”
DEN TYPEN AV statusbetonad, kompensatorisk mångfald kan

adderas till en given produktion, som ändå är orienterad mot
vithet. Svarta skådespelare säger att de har svårt att få gehör
för sin egen vaksamhet inför att bidra till att reproducera
stereotyper, och att det är utmattande att behöva diskutera med
rollbesättare och/eller regissörer om vad en rasistisk stereotyp
är eller inte är.
EN SKÅDESPELARE BERÄTTAR om de många vindlande turer

som hon fick uppleva i samband med att hon blev erbjuden en
roll som hembiträde. Hon berättar detta som ett exempel på
hur färgblind casting kan vantolkas och missbrukas. Färgblind
casting bygger på ett färgblint ideal där den bästa skådespelaren
för rollen ska väljas, oavsett hur personen rasifieras. Hennes
historia är ett belysande exempel på det som författaren Robin
DiAngelo kallar vit skörhet. Vit skörhet kan ses i situationer
där vita människor får kritik för rasism, eller får höra kritiska
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tankegångar om rasism som de själva inte har reflekterat
över. Vita personer kan se sig som trängda, utpekade eller
oskyldigt anklagade när rasism kommer på tal – oavsett om
det specifikt gäller deras egna handlingar eller någon generell
vithetsproblematik som har tagits upp till diskussion. Eftersom
vithetspositioner bygger på ett givet berättigande att definiera,
värdera och göra kunskapsanspråk, uppstår svårigheter när
marginaliserade gruppers kunskap om rasism förmedlas. Den
vita personen reagerar med upprördhet eller motanklagelser, och
ser sig som den förtryckta parten i diskussionen.

mestadels leva med, och umgås med andra vita, dels att vitas
dominans i världen tas för given som något normalt. Att säga
sig vara okunnig om globala rasmaktsordningar, eller att hävda
sig inte vara en del av dem, är en del av en kognitiv dissonans,
en psykologisk stress som uppstår när flera motsägelsefulla
tankar ska hanteras samtidigt. Vit skörhet handlar också enligt
DiAngelo om att fly från ansvar genom att gråta, skrika, eller
genom att tiga, dra sig undan, eller helt enkelt lämna rummet
(DiAngelo 2011).

CASTINGSITUATIONEN FÖR ROLLEN som hembiträde

rasism diskuteras, desto mindre benägna är de att lyssna till, och
bearbeta kritik. De ser sig som trängda av antirasistisk kritik,
i synnerhet om den gäller rasism de själva just har uttryckt.
Ett av de svåraste problemen att hantera i situationen är att
vita personer då tror sig vara utsatta för anklagelsen att de är
rasister och att de döms som sådana. Men kritik mot rasistiska
uttryck, argument eller handlingar riktas mot just de uttrycken,
argumenten eller handlingarna. (Habel 2018).

exemplifierar hur svårt det kan vara att framföra kritik.
Skådespelaren kände ett ansvar för att uppmärksamma
rollbesättaren på att hon riskerade att skapa en klassisk rasistiskt
svart stereotyp, en stereotyp som i USA har kritiserats i över
hundra år. Det visade sig att ingen vit skådespelare hade
kallats för att provspela för rollen, vilket exponerar rasismen i
strukturerna. Rollbesättaren upplevde sig personligen angripen
och anklagad. Det spreds en föreställning inom produktionen
att skådespelaren hade kommit med orättvisa beskyllningar och
hon blev slutligen själv definierad som rasisten i sammanhanget,
det vill säga omvänd rasist.

EN IAKTTAGELSE SOM postkoloniala och antirasistiska

forskare har gjort, är att den europeiska kolonialismen uppfann
och idealiserade sin vithet genom ett rasistiskt system byggt
på icke-ömsesidighet. Sociologen Stuart Hall menar att
de koloniserade, avhumaniserade folken fick fungera som
européernas konstituerande utsida, det vill säga, det som befann
sig utanför vad européer fastslog som mänskligt, vackert,
kulturellt, intelligent, och civiliserat (Hall, 1999). Det är relevant
att påminna om kolonialismens betydelseskapande, eftersom det
lever kvar i dagens rasism. Enligt det kan omvänd rasism inte
existera, då rasism definitionsmässigt förutsätter att en minoritet
systematiskt marginaliseras.

I DAG HAR många vita människor inte någon vana att hantera
en dialog om rasism, och okunnighet ses ofta som ursäkt.
DiAngelo, vars begrepp vit skörhet förklarades tidigare, menar
att ovanan dels kommer ur vita människors erfarenhet att
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JU MER UTSATTA och sårbara vita människor känner sig av att

PERSONER SOM RASIFIERAS som vita kan på det här sättet

se sig som inträngda i ett hörn. Första prioritet blir då inte att
lyssna, utan att försvara sig, så att självbilden kan upprätthållas.
Forskarna Philomena Essed och Gloria Wekker har båda visat
att vita människor många gånger är så vana vid att dominera i
frågor kring hur meningssamband skapas i sociala relationer,
att de blir ursinniga över att bli ifrågasatta av marginaliserade
grupper. De kan helt enkelt inte förstå att deras givna
berättigande kan ifrågasättas och kritiseras (Essed, 2014;
Wekker, 2016).

NÅGOT SOM KAN tilläggas är att olika former av kulturellt

och socialt berättigande bromsar förändringsarbete. Trots att
kritiska diskussioner har förts om stereotyper under många
decennier, så fortsätter de att reproduceras. Ett exempel är
”Fatimarollen”, som har blivit något av en internreferens bland
kvinnliga skådespelare som rasifieras som svarta eller bruna.
Flera av dem nämner den som en roll som de fått provspela för,
vare sig de har kopplingar till Mellanöstern eller ej.

” Många har bilden av hur en invandrartjej ska prata
och bete sig, som om hon är uppväxt i Rinkeby.
Men jag vet hur många som helst som kommer från
Rinkeby eller Skärholmen som pratar helt korrekt
svenska. Som jobbar på fucking Försäkringskassan.
Det är så tydligt vad de vill ha för bild till den här
Fatimarollen.”

”Jag hamnar ofta i sådana här situationer: ’Vi söker en tjej från
Mellanöstern’ står det i manus. ’Då slänger vi in henne, för vi
behöver mångfald på den rollen’. Då har jag fått komma med i
de provfilmningarna för Mellanösterntjejen som heter Fatima.
Jag har tänkt att jag ska göra någonting om det här, den här
rollen Fatima som jag tror att vi alla har gestaltat. Det är en
invandrartjej som är rätt kaxig och duktig, med attityd. Det är
ungefär så Fatimarollen är. Den tror jag alla har fått provfilma
för och hon finns i alla tv-serier. ’Har du varit och …?’ ’Ja,
jag provfilmade också för Fatima. Men det blev den här vita
tjejen som fick den rollen istället’. Många har bilden av hur en
invandrartjej ska prata och bete sig, som om hon är uppväxt i
Rinkeby. Men jag vet hur många som helst som kommer från
Rinkeby eller Skärholmen som pratar helt korrekt svenska.
Som jobbar på fucking Försäkringskassan. Det är så tydligt
vad de vill ha för bild till den här Fatimarollen.”
SÄLLAN BERÄTTAR DESSA skådespelare om omärkta roller,
där deras hudfärg eller andra rasifierande markörer lämnats
därhän – alltså inte kommenterats i filmen. En skådespelare
beskriver hur betydelsefullt det var för henne att i en roll få spela
familjemedlem i en mixad familj. Hon har inte reflekterat över
det tidigare och inser det absurda i att bli så rörd och glad av det
som är givet i vita skådespelares vardag. Hon säger att det aldrig
kommenterades att familjen bestod av föräldrar och barn med
olika hudfärg, och att hon inte tror regissören förstod hur viktigt
det var för henne. Rollarbetet blev plötsligt mycket lättare.

”Tänk hur många sådana här familjer det finns, av olika slag.
Det är en väldigt viktig grej. Hur man castar familjer. Att man
måste förstå hur avgörande det är.”
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”Vi castas
storleksmässigt
efter mannen
som castas först.”
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”Det är när man är ung som man har en chans att få vara
med. Sedan är man förbrukad. Så är det i hela samhället.
Det är bara att gå in på vilken Pressbyrå som helst och
titta på tidningarna. De tjejer som får vara med på tidningsomslag är unga, vita kvinnor. Man ser på Guldbaggenomineringarna att unga kvinnor används för att sedan
slängas bort. Medan äldre manliga skådespelare består.”

Ålders-, vithets- och
smalhetsnorm
FÖR DE VITA skådespelare som intervjuats framstår

fyrtioårsåldern som en gräns, och som något alla förhåller
sig till. Det är också något som omgivningen kontinuerligt
påminner dem om. En del av kvinnorna säger att de har känt sig
stressade redan direkt efter sin skådespelarutbildning. En av
de vita skådespelarna, som har passerat fyrtio, säger att hon nu
har fler roller än förut, eftersom hon även har en internationell
karriär. Men ändå har hon fått leva med oron över att rollerna
ska sina. Hon berättar om en regissör, som när hon var 35 år sa
att hon måste skynda sig, att hon bara hade fem år på sig, och
hon menar att ungdom och vithet fortfarande spelar en central
roll för framgång.
”Det är när man är ung som man har en chans att få vara med.
Sedan är man förbrukad. Så är det i hela samhället. Det är
bara att gå in på vilken Pressbyrå som helst och titta på
tidningarna. De tjejer som får vara med på tidningsomslag är
unga, vita kvinnor. Man ser på Guldbaggenomineringarna att
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”Jag tänker konstant på min hudfärg när jag jobbar som
skådespelare. Och tänker på hur andra människor läser
av mig hela tiden. Det är så stressande och utmattande.
Och ändå har jag haft tur, för jag är ung och kom in i
branschen vid rätt tidpunkt. Jag pratar ’rätt’ typ av svenska,
jag är mixad, vilket gör att jag också är ljusare i hyn.
Det är också jättestor skillnad mellan hudfärger.
Det finns inga, jag vet inte en helt svart kvinna
som syns i tv.”

unga kvinnor används för att sedan slängas bort. Medan äldre
manliga skådespelare består.”

kan vara helt omvänt, att det kan vara jättesvårt för kvinnor upp
mot fyrtio.”

EN SKÅDESPELARE MENAR att även om fyrtioårsstrecket

EN AV DE svarta skådespelarna tar också upp problemet
colorism, det vill säga den hierarki som skapas mellan mörka
svarta och ljushyade svarta skådespelare. Colorism, som
också kallas shadeism, är ett arv från det koloniala system
som på ett tydligt sätt rangordnade svarta människor efter
hudnyans (Hunter, 2007). Vithet har fortsatt upprätthållits
som skönhetsnorm för svarta människor, framför allt för
kvinnor. I Sverige råder samma norm, men den har ännu inte
börjat granskas på något mer övergripande sätt inom film- och
tv-branschen.

för rolltilldelning tycks ligga kvar, så knuffas ändå gränserna
fram – bland annat genom influenser från USA:s film- och
tv-produktioner, där det finns fler roller för skådespelare som
är äldre. Hennes strategi är att själv skapa dessa roller genom
manusskrivande.

FLERA SVARTA SKÅDESPELARE har andra erfarenheter av
hur åldersgränserna dras för rolltilldelning. De har generellt
haft färre roller under den tidiga karriären, men sedan fått
flera på senare år. De säger dels att de av omgivningen ofta
uppfattas som betydligt yngre än de är, dels att branschen
successivt har öppnat för fler roller för dem. En skådespelare
som tidigt i karriären hade en huvudroll, hade senare under en
lång tid ganska få rollerbjudanden i Sverige. När hon ser på sin
arbetssituation idag säger hon:

”För mig som svart kvinna är det bättre att bli äldre. Eftersom
jag ser ung ut. I mitt fall så tror jag också att det kan vara lättare
att få jobb ju äldre jag ser ut faktiskt. Men jag vet att det också
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”Jag tänker konstant på min hudfärg när jag jobbar som
skådespelare. Och tänker på hur andra människor läser av
mig hela tiden. Det är så stressande och utmattande. Och ändå
har jag haft tur, för jag är ung och kom in i branschen vid rätt
tidpunkt. Jag pratar ’rätt’ typ av svenska, jag är mixad, vilket
gör att jag också är ljusare i hyn. Det är också jättestor skillnad
mellan hudfärger. Det finns inga, jag vet inte en helt svart kvinna
som syns i tv. Vi alla som syns är Alice Bah-typer. Vad fan ska
jag säga? Det ska liksom vara lagom, och det är också hemskt.”

”Det är klart att jag kan spela en tjej som har
ett svenskt namn men det är väldigt sällan
jag får göra det. Jag har inte varit i närheten
av komplexa karaktärer med ett djup.”

Hon tillägger att USA och England har kommit längre i den här
frågan. Hon saknar att få spela roller som har ett djup, och där
hennes svarthet inte behöver markeras eller förklaras.
”Det är klart att jag kan spela en tjej som har ett svenskt namn
men det är väldigt sällan jag får göra det. Jag har inte varit i
närheten av komplexa karaktärer med ett djup.”
EN ANNAN SVART skådespelare talar också om hur svårt det är

att få omarkerade roller:

”Jag har egentligen aldrig provfilmat för en huvudroll. Det är ju
liksom helt… Eller jo, det var för ett tag sen, men då skulle det ju
vara att hon kom till Sverige när hon var liten. Och så skulle det
vara en ganska stor del av historien. Jag har sån enorm längtan
efter okommenterade berättelser med människor som är en
annan hudfärg än vit.”
EN VIT SKÅDESPELARE i sena 40-årsålden får en fråga om hur

hon positioneras av vithetsnormer;

”Det är ju en ickefråga eftersom jag bara glider på min vithet
så att säga. Det påverkar mig fast jag inte märker det. Det

påverkar mig genom att dörrarna öppnas för mig medan de inte
gör det för andra.”
EN SKÅDESPELARE TAR upp att de som arbetar med
barnunderhållning är bättre på att bryta vithetsnormer och att
genomföra mångfald i praktiken.

”De enda som är rörande bra på det här, är SVT:s barnkanal.
Alla måste ju ha rätt till att kunna känna igen sig själva. Det
ligger en sådan makt i det. Med barn känns det som att kanalen
kan göra mer uppfostrande produktioner, och skapa en värld
som ser ut som de vill att den ska se ut.”
Hon ger ytterligare ett exempel på hur det som kallas
mångfaldsambitioner ändå knuffas tillbaka av vita arbetsledares
föreställningsförmåga:
”När jag hade en roll så skulle man skriva om. Min pappa skulle
vara vit, precis som min egen pappa är. Varpå den här personen
sa ’Men det är orealistiskt, för han är ju vit.’ Då sa jag ’Ja fast
du kanske kan vara adopterad.’ Men han köpte inte det. I hans
verklighet gick det inte. Det här var en ung regissör, en student.
Det gör det hela bara ännu värre, för han ska ju representera
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”Det är väldigt många botox-tjejer. Det fanns faktiskt
inte tidigare. Vi som gjort roller under 90-talet och fort
farande skådespelar, har inte gått den vägen. Vad är
det som händer med vår bransch? Tvingas vi till det
här? Det är konstigt, jag förstår inte. Samtidigt som
vi kör den här kvinnokampen kan vi inte acceptera
vår ålder. För vi kan ju inte heller säga att vi ska få
vara den ålder vi är, när vi samtidigt utseendemässigt
visar att vi inte vill vara i vår ålder. Är det samhället
i sig som lägger det på oss, eller blir vi tvingade av
filmbranschen? ”

framtiden. Det är alltså en människa som går en utbildning som
säger såhär till mig!”
”Från början var min rollkaraktär städare och stum. Men
det blev ju jättekomplicerat såklart, när resterande personer
i produktionen var vita. Senare försökte de göra min roll mer
inkluderande, och då sa de att jag kunde få sälja juice. Driver
ni med mig? Jag skulle lika gärna kunna ha en klase bananer på
huvudet. Ser ni inte själva hur jävla dumt det är? Vilka idéer du
får när du ser mig och min kropp?”
EN SKÅDESPELARE TALAR om hur hon ser att vithet närmast

är ett krav för en huvudroll. Hon berättar att hon tidigt behövde
möta vita skönhets- och storleksnormer när hon gick sin
skådespelarutbildning:
”De kvinnor som får de större rollerna är extremt visuellt och
symmetriskt vackra. Och små och smala. Det blir så tydligt på
scenskolan, man förstår det ganska snabbt. Så majoriteten börjar
träna och äta mindre. Det gjorde jag också. Hela min klass på
scenskolan var ätstörd, på många olika sätt. Det var en som hade
bulimi, det var någon som alltid åt små portioner, någon som bara
åt knäckebröd. Jag tränade massor och åt bara makrill.”

I FLERA AV intervjuerna sammanfaller reflektioner om storlek,
vithet, smalhet och skönhetsnormer. En vit skådespelare talar
om hur män i huvudroller väljs först, för att kvinnors storlek
sedan ska anpassas till dem:

”Vi castas storleksmässigt efter mannen som castas först.
De flesta skådespelarmän är väldigt taniga – om de inte är
Hollywood-hunkar som bara blir pushade av sina agenter att
träna hela dagarna för att kunna säljas till USA. Så kvinnorna
castas att vara ännu tanigare så då blir det små flickkvinnor.
Mannen måste se stor och stark ut i förhållande till kvinnan. Jag
kan inte kolla på tv längre, jag bara hatar det här.”
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Hon pekar också på hur de här kraven, tillsammans med kravet
på ungdomlighet skapar omöjliga, fettfobiska kroppsideal. Söks
någon av normalstorlek betyder det ”pinnsmal”, och ska det
vara en överviktig person med så måste den vara ”rolig”. Hon
fortsätter och säger att idealen för till exempel mammor är helt
orimliga. Två- och trebarnsmammor på film och tv ska vara runt
30 år och det ska inte synas att de har varit gravida. Hon påpekar
att den typen av casting är orealistisk. Den ställer också orimliga
krav på skådespelaren.
”Ett halvår innan vi skulle börja skickade regissören en bild till
mig som är typ tio år gammal och bad mig att jag skulle se ut
ungefär som på den bilden. Han ville att jag skulle gå ner i vikt
så att jag var ungefär så smal som på bilden. Jag skulle få hjälp
att gå ner till den vikten. Alltså, jag är i sena fyrtioårsåldern.
Min kropp vill vara som den är, inte som för tio år sedan.
Det är hårt, men han säger att det är för att han tycker att
jag blir mer lik den aktuella karaktären då. Eftersom det är
en verklig person. Han säger ’Jag vill att du ska vara sjukligt
mager’. Under en inspelning som pågår i nio månader. Då sa
jag ’Nej, det kan jag inte vara för det klarar inte min hälsa.’ Sen
skickade han ändå den där bilden till mig en gång till några
månader efter det att vi skrivit kontrakt. ’Jag vill att du ska se ut
så här.’ Att hantera det här har varit jättepressande.”
FLERA AV DE intervjuade nämner att det blivit allt vanligare

att kvinnliga skådespelare känner sig tvungna att använda
botox och kirurgiska ingrepp för att följa smalhets- och
ungdomskravet.

”Jag märker att det har smugit sig in i vår bransch också.
Framförallt generationen efter mig har börjat operera om
sig. Det är väldigt många botox-tjejer. Det fanns faktiskt inte
tidigare. Vi som gjort roller under 90-talet och fortfarande
skådespelar, har inte gått den vägen. Vad är det som händer med
vår bransch? Tvingas vi till det här? Det är konstigt, jag förstår
inte. Samtidigt som vi kör den här kvinnokampen kan vi inte

”Jag vill inte säga att det inte finns roller för kvinnor.
Det jag vill säga är att rollerna visst finns, men att det
är ingen som erbjuder dem. Den här genren som har
dominerat en tid. I den är övervägande delen män,
en yrkesverksam sjuttioårig polis. Bara tänk dig en
sjuttioårig yrkesverksam poliskvinna. Det är helt
otänkbart.”

acceptera vår ålder. För vi kan ju inte heller säga att vi ska få
vara den ålder vi är, när vi samtidigt utseendemässigt visar att
vi inte vill vara i vår ålder. Är det samhället i sig som lägger det
på oss, eller blir vi tvingade av filmbranschen?”
EN ANNAN VIT skådespelare pekar på att de kvinnor som gör
botox-behandlingar dubbelbestraffas, att de får bära skuld och
ansvar för patriarkala normer som industrin förväntar sig att de
ska göra allt för att uppfylla.

”Det har kommit fram maktpersoner i branschen till mig och
sagt ’Ja, men den och den skådespelaren, din kollega, hon har ju
gjort så mycket botox. Hon har gjort det ena och det andra. Gör
inte det. Det är så hemskt’. Då har jag svarat: ’Sluta säga så.
När statistiken ser annorlunda ut kan du börja klaga på att tjejer
botoxar sig. För de gör ju det för att få jobb.’ Det kanske finns
kvinnor som gör det av ren fåfänga eller som mår bra av det.
Men i vår bransch är det inte sannolikt. De tjejer där man ser
att de gjort botox, snackas det skit om. Det är också för jävligt
tycker jag. Att de ska dubbelbestraffas.”
De intervjuade kvinnorna har en gemensam vetskap om
att stigande ålder begränsar deras möjligheter att få roller.
Medan män får fortsätta spela huvudroller även efter officiell
pensionsålder, börjar kvinnor få färre roller, och ännu färre
huvudroller, redan vid fyrtio. En vit skådespelare som är en
bit över sextio säger att hon saknar kvinnliga äldre roller där
kvinnor tillåts vara bärare av berättelsen.
”Jag vill inte säga att det inte finns roller för kvinnor. Det jag
vill säga är att rollerna visst finns, men att det är ingen som
erbjuder dem. Den här genren som har dominerat en tid. I den
är övervägande delen män, en yrkesverksam sjuttioårig polis.
Bara tänk dig en sjuttioårig yrkesverksam poliskvinna. Det
är helt otänkbart. Mina manliga årskamrater har roller med
funktioner, jobb och så vidare. Det ser jag inte bland kvinnor i
min egen ålder.”

EN SVART SKÅDESPELARE i samma åldersgrupp säger att hon
också gärna ser fler meningsfulla äldre roller.

”En rolig grej jag gjorde inom tv var en liten serie om
demokrati, och där var jag en revolutionär mormor.
Demokratin var avskaffad och det var diktatur. I den lärde jag
upp mitt barnbarn, vi smög omkring och klippte av kablar och
saboterade för diktatorn. Det var jätteroligt, en produktion för
mellanstadiet. Det var en människa, en mormor, som ville återfå
demokrati igen och lärde upp sitt barnbarn. Sådana där roller
längtar jag efter att få göra.”
INTERVJUERNA VISAR ATT kraven på särskilt kvinnliga

skådespelare är enorma. Deras kroppar betraktas som ett
råmaterial som kan bearbetas för att möta branschkrav som är
svåra att rubba, istället för att branschen bejakar hur kvinnor kan
se ut, oavsett kroppsstorlek och ålder.

DE VITA SKÅDESPELARNA berättar om sexualisering, en

extrem ålderssegregering och hur rollerna minskar drastiskt i
takt med deras eget åldrande. Samtidigt finns en maktposition
bland dem som är äldre och etablerade. De blir inte utsatta
för sexism på samma sätt, de har mer att säga till om och
lättare att säga ifrån. Detta hänger dock tydligt ihop med
att vara ”bankable”, det vill säga att vara så etablerad och
inkomstbringande att producenter och regissörer vågar satsa
trots åldern. För regissörer, manusförfattare och producenter är
åldersnormen omvänd. Där är det ett större problem att vara ung
och inte blir tagen på allvar.
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”Kriminell. Prostituerad. Oerhört sensuell, kåt.
Det ska alltid vara något sexuellt. Om det handlar
om annan etnisk bakgrund så är det oftast någon
som ska vara kriminell, ha tuff attityd och som
bryter. ’Din brorsa har slagit dig och du är förföljd.
Och du spelar kurd, utsatt tjej, invandrartjej’.”

Stereotyper
VID SIDAN AV att rasifierade och äldre kvinnor till stor del är

osynliga i det svenska filmutbudet är det vanligt att de skildras
på stereotypa sätt när de väl syns. Respondenterna efterfrågar
fler berättelser med äldre kvinnor som har djup och egna
liv, och inte bara är funktioner till de manliga karaktärerna.
Liknande önskemål kommer upp gällande yngre kvinnor som
rasifieras som annat än vita, men då inte som funktioner till vita
karaktärer. Även uttrycken för kvinnors sexualitet i svensk film
uppfattas som stereotypa och få. Respondenterna beskriver den
stora skillnaden mellan sexualiserad överexponering av unga
kvinnor och fullständigt osynliggörande av äldre.
”Det där är jättetråkigt på ett sätt. Nu får jag spela mammor,
och mormödrar. Det blir min kategori.”
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RESPONDENTERNA PÅPEKAR ATT det sällan finns mer än en

kvinna som rasifieras som brun eller svart i en film eller serie.
Medan män som rasifieras ofta skildras som kriminella, är
vanliga kvinnliga stereotyper till exempel den prostituerade,
offret för kriminalitet eller förtryck – eller rollen som städare.
”Kriminell. Prostituerad. Oerhört sensuell, kåt. Det ska alltid
vara något sexuellt. Om det handlar om annan etnisk bakgrund
så är det oftast någon som ska vara kriminell, ha tuff attityd och
som bryter. ’Din brorsa har slagit dig och du är förföljd. Och du
spelar kurd, utsatt tjej, invandrartjej’.”

”I år är första gången
som jag har fått en
kvinnlig regissör som
förebild. Och då har
jag ändå jobbat i typ
tio år.”
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”Det är så liten representation i film att det blir så
mycket i verkligheten som inte känns trovärdigt
eftersom vi inte sett det på film. Mycket av det vi
ser på film tar vi efter. Life imitating art. Och om
det inte finns någon representation och du bor
vid Nytorget eller Vasastan, då kommer de
svarta människor du ser på film, och sättet de
porträtteras på, att bli din bild av verkligheten.”

Filmen påverkar
samhället och
samhället påverkar
filmen
SLUTSATSERNA I EN undersökning som de brittiska och

danska filminstituten genomfört tillsammans med den tyska
organisationen Vision Kino, visar att filmer kan förbättra
minoriteters självförståelse och bidra till reflektion över
övergripande samhällsvärden. Även deltagarna i denna rapport
framhåller att den bristande representationen av mångfald inom
svensk film inte bara bidrar till sämre kvalitet utan också till en
vittvättad, kroppskorrigerad, åldersdiskriminerande återgivning
av samhället. Flera av intervjupersonerna känner ett ansvar för
publiken och för vilka representationer som svensk film sprider.
”Det är så liten representation i film att det blir så mycket i
verkligheten som inte känns trovärdigt eftersom vi inte sett det
på film. Mycket av det vi ser på film tar vi efter. Life imitating
art. Och om det inte finns någon representation och du bor
vid Nytorget eller Vasastan, då kommer de svarta människor
du ser på film, och sättet de porträtteras på, att bli din bild av
verkligheten.”

EN DELTAGARE UTTRYCKER det som att hon med åren har blivit

genusblind, eftersom hon lärt sig att acceptera de berättelser som
finns och att identifiera sig med den manliga berättelsen. Det har
gått så långt att hon inte tänker på det, medan hon däremot tänker
att det är en kvinnohistoria om det är en kvinnlig berättelse.
EFTERSOM FILMBRANSCHEN ÄR en del av samhället, och
består av människor som också ser film, så påverkas även
respondenternas yrkesliv av den bristande mångfalden i utbudet.
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”Jag tror inte att kvinnor har lika stor möjlighet att drömma om
att göra film. Det finns färre förebilder för dem. Männen har ett
försprång på så vis. I år är första gången som jag fått en kvinnlig
regissör som förebild. Och då har jag ändå jobbat i typ tio år.
Det är första gången jag kan identifiera mig med en kvinna och
låta mig inspireras.”
EN AV INTERVJUPERSONERNA fick höra av någon som hade läst

hennes manus, att det inte går att göra en film om en psykiskt
sjuk kvinna. Hon berättar att det här hände för bara några år
sedan. Samma respondent berättar om en rasifierad kvinna hon
mött:
”Hon sa att hon också ville bli skådespelare och är i
20-årsåldern. Hennes lärare, när hon gick på gymnasiet,
sa ’Det finns inga roller för dig så det är ingen idé att du
fortsätter’.”

ANDRA RESPONDENTER GER fler exempel på hur bristande

representation och stereotypa skildringar manifesteras:

”Nej men vänta, vi har ju hon den där kurdiska sångaren. Det
räcker med en kurd per program.’ Så tänker man. Tänk om det
vore samma sak med svenskar: ’Nej men vänta, hon är svenska,
det räcker med en svenska per program. Hon får inte vara med’.”
”Så jag sa till dom här unga killarna som hade gjort filmerna vi
just sett ’Det var ju jättefina filmer men det var inte en kvinna i

en enda huvudroll.’ Och då var det en ung regissör som på fullt
allvar tittade på mig och sa ’Kära du, en kvinna kan ju inte bära
en huvudroll’.”
FLERA RESPONDENTER MENAR att det svenska samhället inte

tillräckligt har bearbetat rasistiska och sexistiska strukturer,
vilket bidrar till att det är svårt att genomföra förändringar. En
intervjuperson anser att problemet är att den vithet som länge
präglat Sverige, ger en ofullständig bild av den mångfald som
faktiskt finns. Hon tar som exempel att vita svenska feminister,
som kämpat för sina positioner, försöker översätta sin kamp
till frågan om mångfald utan att förlora den makt de själva fått.
När de hamnat i faktisk maktposition vill de gärna hävda att de
förstår underordning eftersom de kämpat från underläge själva.
Respondenten menar dock att det inte är samma kamp, inte
samma underläge.
”Utan den första delen fungerar inte resten, och den första
delen handlar om Sverige och dess självbild, dess egen historia.
Äldre vita kvinnor har ett mycket förkortat perspektiv på sin roll
i historien av mångfald och ras, om inkludering i detta land.
Det finns ett missförstånd om att deras strid på något sätt är
densamma. Den är inte densamma, den var aldrig densamma
och det är ett misstag.”

riskprojekt. Detta glapp utgör en av stötestenarna i dragkampen
om vad realism kan och får vara i svensk film.
Flera av kvinnorna visar genom exempel från sitt eget arbete
hur de på olika sätt har trotsat de stoppsignaler de har fått, eller
de negativa förväntningar som har projicerats på dem, och ändå
slutfört sina filmprojekt.
De kvinnor som har en eller flera framgångsrika filmer
bakom sig, får dock ändå bara en liten del av de chanser och
penningmedel som män får för att finansiera en ny film i
Sverige. Ett tema som löper igenom flera intervjuer är att
rasistiska och patriarkala strukturer bidrar till att göra den
svenska filmbranschen blind och döv för vad dessa kvinnor
faktiskt presterar, och att vad som krävs för ett publikt och
internationellt erkännande, skiljer sig mycket från den svenska
branschens krav.

I intervju efter intervju visar det sig att det finns ett väsentligt
glapp mellan vita, patriarkala föreställningar om vilka filmer
som beräknas bli säkra framgångar och vilka som bedöms som
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”Allting handlar om
pengar egentligen.
Vem som har
pengarna.”
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Förslag från
respondenterna

”Det är så otroligt viktigt att visa alla som gått
före. På vilket sätt gjorde de det? Vad gjorde
de? Och Filminstitutet kan hjälpa till med att
stödja sådant material. För om man inte är
dokumenterad, då finns man inte.”

HUR KAN DEN kunskap och erfarenhet som utkristalliserats i de

här 19 intervjuerna bidra till handling? Flera av respondenterna
kom med idéer om vad som kan göras för att uppnå förändring
på olika sätt. Ett förslag som kommer upp i intervjuerna är till
exempel ett samarbete mellan Filminstitutet och distributörerna
kring en utbildning.
”Jag tror att distributörerna och Filminstitutet tillsammans
skulle kunna ha en gemensam utbildning, och diskutera hur
man kan hitta en större målgrupp genom större mångfald i
berättelserna. Ju större mångfald i berättelserna desto större
mångfald bland kreatörer, både framför och bakom kameran.”

UTÖVER UTBILDNING FÖR dem som har mest makt, pekar
deltagarna också på behov av utbildning för dem som inte
är etablerade. Enligt en respondent handlar det om att öka
möjligheterna för nya historier och att ha ett system för att fånga
upp dessa.

FLERA PEKAR PÅ behovet av att Filminstitutet fortsätter att

producera och sprida kunskap. Det handlar till exempel om
den budgetstatistik som Filminstitutet tar fram. En annan sak,
som flera av respondenterna nämner, är vikten av att synliggöra
alla delar av filmhistorien, även de som inte är etablerade eller
välkända. Till exempel nämns Fatima Ekman, som var en av
de första svarta kvinnorna att delta i ett program i svensk tv.
Mångfald har funnits, och behöver rymmas i vårt mediala och
filmmässiga minne.
”Det är så otroligt viktigt att visa alla som gått före. På vilket
sätt gjorde de det? Vad gjorde de? Och Filminstitutet kan
hjälpa till med att stödja sådant material. För om man inte är
dokumenterad, då finns man inte.”

ATT ÖKA MÅNGFALDEN bland Filminstitutets konsulenter är ett

förslag som deltagarna framför, samt att Filminstitutet bör lägga
mer tid och resurser på dem som söker stöd.
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”Allting handlar om pengar egentligen.
Vem som har pengarna, och därifrån
anpassar alla sig. På diskreta eller
mindre diskreta sätt.”

RIKTADE STÖD TILL kvinnor med utländsk bakgrund är en

annan insats som deltagarna föreslår. Att också följa upp sådana
satsningar eller insatser pekar deltagarna på som ytterst viktigt,
annars finns det en risk att de berättelserna försvinner i alla fall.
”Det är synd, Baker Karim tog fram satsningen Fusion. Då var
det åtta kvinnor med annan etnisk bakgrund som fick stöd. Men
vart tog de vägen? Vad hände med dom berättelserna? Jag har
inte sett någon av deras produktioner. Nu gör vi en satsning
och sedan är det över. Det är ju synd, jag vill ju se dom på stora
duken.”

NÅGRA RESPONDENTER FÖRESLÅR att finansiärerna ska

bedöma filmerna och manusen utan att ta hänsyn till vem
upphovspersonen är, eller att ansökningarna anonymiseras,
så att manuset bedöms, inte skaparen bakom. Det ses som
problematiskt att en person ensam får göra bedömningen och
bestämma vem som ska få pengar. Flera intervjuade menar
att bedömningar i mångt och mycket utgår ifrån smak. Flera
av deltagarna efterfrågar också tydligare jämlikhets- och
mångfaldsmål från statens sida.
”Vi hade aldrig fått så mycket kvinnor i styrelserna om vi inte
hade sagt: vi ska få fler kvinnor i styrelser. Statens hand ska
vara varm, men ibland behöver den vara fast också.”

ENLIGT RESPONDENTERNA FINNS också behov av att arbeta

för minskade hierarkier och ökad trygghet i branschen; flera
menar att det behövs ett erkännande av att några måste ge upp
en del av sin makt och sina privilegier. De anser att orsaken till
otrygghet är att så många betraktas som utbytbara.
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FLERA RÖSTER SÄGER att de vill se mer av konkret
mångfalds- och jämställdhetsarbete inom branschen, och att
en mer internationell utblick är nödvändig. Enligt flera av de
intervjuade, är det också viktigt med självgranskning, och en
antirasistisk maktkritik inom kategorin kvinnor.
EN RESPONDENT FÖRESLÅR också att ha en tydligt utsedd

arbetsplatsrepresentant för larmning, en ”#metoo-person” att
kunna kontakta om något händer. Frilansstrukturen i branschen är
den springande punkten, menar hon, vilket skapar stor osäkerhet
för dem som är verksamma i den. På större arbetsplatser finns
utöver facket ofta en hr-avdelning, men det är något som frilansare
inom svensk filmbransch inte har tillgång till.

FLERA AV RESPONDENTERNA tycker att regissörer,

manusförfattare och rollbesättare behöver bli mer medvetna
kring sin egen arbetsprocess och aktivt verka för att skapa
berättelser som bättre representerar den komplexitet som kan ses
i samhället.
Några anser även att pengarna på ett tydligare sätt måste följa
det filmpolitiska mångfaldsmålet om förändring ska kunna ske
och nya och mer mångfacetterade berättelser ska kunna komma
fram.
”Allting handlar om pengar egentligen. Vem som har pengarna,
och därifrån anpassar alla sig. På diskreta eller mindre diskreta
sätt.”

Sammanfattning
Årets jämställdhetsrapport är en intervjustudie med ett intersektionellt perspektiv på kön, ålder
och rasifieringsmekanismer. Djupintervjuer med 19 regissörer och skådespelare genomfördes
och analyserades tematiskt. De övergripande teman som utkristalliserades var relaterade till
finansiering och lön, vardagliga förhandlingar i arbetsmiljöer och hur vi kan förändra strukturer.
Nedan följer en sammanfattning av denna analys.

Mindre budgetar ger
mindre filmprojekt

Avprofessionalisering
– den stora tidstjuven

Kvinnor får generellt lägre budgetar än män, då kvinnliga
historier ses som smalare filmer med större finansiellt
risktagande. Detta styr i sin tur de finansiella förväntningarna,
där statistiken visar ett samband mellan större filmbudgetar och
större publik.

Arbetsmiljöer med kränkningar och diskriminering riskerar
att avprofessionaliseras i bemärkelsen att energi går åt till olika
former av kränkningar, som stjäl fokus från det arbete som ska
utföras. Detta stjäl i reella termer också tid, och därmed pengar,
från produktionen.

Osäkra arbetsförhållanden leder
till tystnad

Bristande kunskap
och den ofrivilliga
mångfaldsexperten

Då filmbranschen till stor del är en frilansbransch, är det
personliga nätverket en viktig faktor i skapandet av potentiella
arbetstillfällen. Flera av respondenterna vittnar om att detta
även leder till en tystnadskultur, där man räds att stöta sig med
kollegor och beslutsfattare då det kan påverka möjligheten till
framtida arbete. Detta kan yttra sig genom att diskriminerande
beteenden inte uppmärksammas eller kommenteras, då den
utsatta inte vill ses som ”besvärlig”. Många vittnar också
om att det, trots lagstiftning, ofta saknas en väl fungerande
process för larmning, och att det kan vara otydligt vem som har
arbetsgivaransvaret.

Kvinnor som rasifieras som svarta eller bruna förväntas ofta
anamma rollen som mångfaldsexperter som ska utbilda och
upplysa vita medarbetare och ledare. Dessa kvinnor förväntas
också ansvara för eventuella problem kopplade till strukturell
rasism som kan komma till ytan under en produktion. Detta
leder till dubbelarbete och i förlängningen risk för utmattning
och utbrändhet.
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Normerna som
osynliggör

Makten att förändra
– och möjligheten

Den utpräglade utseende- och åldersfixeringen i filmbranschen,
tillsammans med en stark vithetsnorm, riskerar att skapa
orimliga ideal, samt ett osynliggörande i svensk film av äldre
kvinnor och kvinnor som rasifieras som svarta eller bruna.

De som har finansiell makt anses också vara de som har
störst möjlighet att skapa förändring, då de berättelser som
skapas styrs av finansiärers, produktionsbolags, tv-bolags och
distributörers förväntningar. I rapporten efterfrågas bland annat
en kompetenshöjning gällande representation och mångfald hos
dessa makthavare, och även hos filmbranschen i stort.

Typecasting skapar
en skev världsbild
Typecasting är ett återkommande problem som finns i alla
delar av filmskaparprocessen, från manusstadiet till färdig
film. Typecasting kan ske på olika sätt – från stereotypa
rollkaraktärer till exotifiering och osynliggörande.
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Att synliggöra rasifieringsmekanismer
och rasism: en begreppsdiskussion
En fördjupad forskningskommentar av Ylva Habel

I den här rapporten ges en samlad bild av de många erfarenheter
av diskriminering, sexism, rasism och kränkningar som ingår i
kvinnors arbetsvardag inom den svenska filmbranschen. Här ges
en kortfattad introduktion till de nyckelbegrepp som används i
rapportens analysdiskussioner. Begreppsgenomgångens syfte är
att bidra till att sätta ord på erfarenheter som i Sverige fortfarande
ofta inte benämns inom kulturinstitutioner, även om rasism i sig
har börjat diskuteras mer brett under senare år.
Det har redan nämnts att ett intersektionellt fokus på rasism,
köns- och åldersdiskriminering synliggör, och ger en djupare
förståelse av hur olika maktordningar samspelar (Crenshaw
1994). Även om ordet kommer från engelskans intersection
(korsning, skärningspunkt), är det viktigt att vara medveten om
att intersektionellt tänkande inte främst visar hur olika kategorier
”möts”, eller adderas till varandra. Diskrimineringsgrunderna
kön, ålder, funktionsvariation, sexualitet och hudfärg separeras i
diskrimineringslagen, men i realiteten tillhör en människa aldrig
bara en av dessa kategorier.
En person som omfattas av flera diskrimineringsgrunder löper
större risk att utsättas för diskriminering. Eftersom de specifika
former av diskriminering som drabbar bruna och svarta kvinnor
har tenderat att hamna i skuggan när diskriminering mot kvinnor
fokuseras, så är det här viktigt att fokusera på hur rasism och
rasifierande mekanismer i film- och tv-branschen dels osynliggör
dessa kvinnor som kvinnor, dels positionerar dem som exotiska
eller ”avvikande”. Därför ges här en liten orientering i begrepp
som belyser rasismens ofta tysta, men kännbara strukturer.
Något behöver inledningsvis sägas om orden rasifiering,
rasifierad och om de marginaliserade grupper som rasifieras
som svarta eller bruna inom ramen för en vit majoritetskultur.
Engelskans begrepp för bruna och svarta människor, people of
color, har ingen motsvarighet i svenska språket. Ofta används
istället ordet etnicitet på ett felaktigt sätt, som omvandlar all
rasifierad skillnad, sprungen ur vår globala koloniala historia, till
”etnisk” skillnad. I vardagligt tal beskrivs till exempel en person
som rasifieras som brun eller svart som att den inte skulle vara
”etniskt svensk”. Men det existerar ingen nationellt avgränsad
etnicitet; ”svenskhet” och medborgerlig tillhörighet sitter vare sig i
hudfärg, hårfärg eller efternamn.

För att kunna synliggöra hur rasifieringsmekanismer kommer
till uttryck i arbetsvardagen bör vi snarare ta fasta på begrepp
som påminner om hur rasifiering har skapats. Här används
formuleringen rasifierad som för att beskriva kvinnor som
rasifieras som svarta eller bruna (Coleman 2015), eftersom
det handlar om rasifierande identifikationsprocesser som inte
är självvalda av de människor som rasifieras som svarta och
bruna i världen. Formuleringen ”rasifieras som” syftar till att
markera att de benämningar som europeiska kolonisatörer, och
senare Carl von Linné (1707–1778) en gång myntade för att
beskriva européer (rasifierade som ”vita”) och de koloniserade
folken (rasifierade som ”bruna”,”gula”, ”röda” eller ”svarta”
enligt hans kategorisering), varken är självklara eller normala.
Kolonialismens meningsskapande har heller inte upphört, vilket
innebär att människor, beroende på hudfärg, förknippas med
en rad egenskaper, mentaliteter och beteenden som kan vara
avhumaniserade.
Som många antikoloniala och postkoloniala tänkare har visat,
betraktas europeisk vithet som färglös – som något neutralt och
universellt mänskligt som andra hudfärger mäts eller kontrastera
emot. Detta mätande och normerande pågår i vardagen, och kan
ses i de frågor som ställs till eller om bruna och svarta människor
i ett vitt majoritetetssammanhang. En del av den rasism som
ofta förefaller osynlig i vita majoriteters ögon kan benämnas som
mikroaggressioner. Mikroaggressioner i arbetsmiljön kan handla
om att vita kolleger ställer omotiverade frågor som kan vara
integritetskränkande eller intimiserande för dem som raisfieras
som svarta eller bruna. Vita personer som på arbetsplatser eller
i offentligheten frågar rasifierade personer ”Vad gör du här?”,
”Har du verkligen utbildning för att göra det här arbetet?”,
eller ”Var kommer du ifrån – egentligen?” är olika varianter av
mikroaggressioner. Den outtalade premissen som döljer sig
under den vita personens fråga är att den bruna eller svarta
personen inte hör hemma på platsen, och måste förklara sin
närvaro, eller bevisa sin yrkeskompetens för vita kolleger.
Det vore ett misstag att betrakta mikroaggressioner som enskilda
vita människors medvetna eller bokstavliga aggressivitet mot
dessa och andra marginaliserade grupper. Aggressionsledet i
begreppet är snarare en del av det koloniala arv som är globalt
omfattande; även efter avkolonialiseringen har vita majoritets- eller
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minoritetsbefolkningar i västvärlden behållit sitt berättigande att
betrakta sig som den givna normen mot vilken allt vetande, alla
normer och all kultur kan ställas och bedömas (Tesfahuney 2015).
Det som en gång var uttalade, lagstadgade delar av en kolonial
världsordning för kolonisatörer och de folk de förtryckte, har
förvandlats till social prägling, som framstår som transparent och
friktionsfri.
Det vi kan kalla aggressionsledet i begreppet mikroaggressioner
pekar alltså snarare på resultatet av ett ärvt, normaliserat
beteende hos den vita majoriteten. Mikroaggressioner kan
ta sig uttryck som ifrågasättanden, mikroangrepp/attacker
(microassaults) mikroförolämpningar (microinsults), och
slutligen nedvärderande och avlegitimerande kommentarer eller
praktiker (microinvalidations) (Bucceri et al 2007). Inga av dessa
upplevs i regel som aggressiva av avsändaren – men däremot av
mottagaren, som utan anledning blir ifrågasatt, nedvärderad och
granskad utan anledning. Både inom och utanför forskningsfältet
begreppsliggörs även andra typer av mikroaggressioner, som
gränslöshet och intimisering, det vill säga, att vita tar sig rätten
att ta på svarta människors hår och hud utan deras medgivande.
I rapportens intervjumaterial syns en rad exempel på hur sådana
mikroaggressioner kommer till uttryck i arbetsvardagen.

Det självbedrägeri som ingår i ond tro bidrar till att på olika sätt
upprätta skyddande murar mot kritik; och för de vita människor
som inte öppnar sig för kritik, blir dessa murar allt tjockare
över tid. Ond tro blir för dem ett viktigt verktyg för att fortsätta
att upprätthålla bilden av sig själva som ”fördomsfria” och
rättänkande. ”Fördomsfri” skrivs här inom citationstecken för
att markera att ordet är malplacerat; som så ofta har påpekats
i samhället, är rasism strukturellt och historiskt förankrad. Den
kan inte reduceras till något som handlar om enskilda personers
åsikter och attityder här och nu. Att låsa sig till nuet i en sådan
diskussion är en presentistisk impuls: presentism är att låsa sig
vid samtiden, och mota bort hur historia – global kolonial historia
– också genomsyrar dagens maktrelationer.
Varför är begreppet ond tro så relevant att tänka på i Sverige
idag? Därför att det är en viktig beståndsdel i svensk
exceptionalism och det som kallas färgblind rasism. Eduardo
Bonilla-Silva har beskrivit hur senmodern rasism just kringgår
frågor om historiskt etablerade rasmaktsordningar byggda på
hudfärg, och skapar en maktundvikande hållning: rasism utan ras
eller rasister (”racism without racists”, Bonilla-Silva 2006). Något
som visar sig i intervjumaterialet är att detta blir ett återkommande
problem i rollsättningsprocesser.

Ett annat problem som gör att rasism är så svårt att diskutera –
just i Sverige – hänger samman med det som kan kallas svensk
exceptionalism; i Sverige finns fortfarande uppfattningar om att
Sverige inte skulle ha något kolonialt arv, och vi därför inte har
samma problem med rasism som andra länder i världen. Detta är
naturligtvis inte sant, vilket flera svenska och nordiska forskare har
visat (se översikt i Habel, 2008; 2012).

Ond tro är också besläktat med det mer kända begreppet kognitiv
dissonans, som också bygger på förnekelse och motsägelsefulla
antaganden kring vad rasism är och vad den bottnar i. Vita
människor som ger uttryck för ond tro, kan till exempel pendla
fritt mellan positioner där de antingen gör anspråk på fullständig
okunskap om rasism, eller redan hävdar sig ha all nödvändig
kunskap om den (Essed 2014; Wekker 2016,).

En av anledningarna till att sådana föreställningar ändå är
livskraftiga, är att vithetspositioner underbyggs av något som
på svenska kan kallas ond tro. I boken Bad Faith and Anti-Black
Racism (1995), beskriver den svarta filosofen Lewis Gordon det
som på engelska kallas bad faith, på svenska ond tro. Han använder
begreppet för att visa hur vit dominans över svarta och andra
rasifierade grupper upprätthålls genom att rasism förnekas och
osynliggörs. Den faktiska maktojämlikheten döljs, och stöts, genom
olika former av vägran, bort från det som kunde vara en gemensam
kunskap om människors livsvillkor. Ond tro involverar enligt Gordon
på så vis en livslögn. Men den är inte slutgiltig, och kan upphävas
genom en vilja att se och veta.

Vit skörhet är ytterligare en fasett av problemet ond tro, och kan
ses i de situationer där vita människor får kritik för rasism, eller
får höra kritiska tankegångar om rasism som de själva inte har
reflekterat över. Vita personer kan se sig som trängda, utpekade
eller oskyldigt anklagade när rasism kommer på tal – oavsett om
det specifikt gäller deras egna handlingar eller någon generell
vithetsproblematik som har tagits upp till diskussion. Eftersom
vithetspositioner bygger på ett givet berättigande att definiera,
värdera och göra kunskapsanspråk, uppstår svårigheter när
marginaliserade gruppers kunskap om rasism förmedlas. Den vita
personen kan reagera med upprördhet, tårar eller motanklagelser,
och se sig som den förtryckta parten i diskussionen.

Skillnaden mellan en vanlig lögn och ond tro är att den som ljuger
för andra själv har vetskap om sanningen – medan den som lever
i ond tro ljuger för sig själv, och medvetet eller omedvetet intalar
sig att den falska verklighetsbeskrivning som personen och
stora delar av den vita majoriteten tror på, faktiskt är sann. Den
som lever i ond tro gällande rasism kan på så sätt befria sig från
ansvaret att bidra till förändring. Lewis Gordon skriver:”Lying
to ourselves must be a case of bad faith since we must, in fact,
give up control over that of which we have control. With such an
effort we attempt to give up choice in our condition. We attempt
to evade the human confrontation with choice.” (min kursivering,
Gordon 1995: 9).

De problem med vardaglig rasism som beskrivs i den här
begreppsgenomgången ger upphov till det som på senare tid
även i Sverige har börjat benämnas som minoritetsstress (från
engelskans minority stress, Medlock mfl. 2018). Människor
som rasifieras som bruna och svarta granskas och ifrågasätts
på ett sätt som gör att de aldrig får vila från rasism. Att få
sin yrkeskompetens avfärdad eller förminskad, eller att bli
osynliggjord och att behöva förklara sin egen närvaro på
arbetsplatsen, eller ingående behöva förklara varför och på
vilka sätt något i arbetsmiljön är rasistiskt, leder till upprepade
stresspåslag. I förlängningen ger minoritetsstress upphov till
fysisk och psykisk ohälsa, som sömnsvårigheter, högt blodtryck
och depression.

52

En belastning som drabbar specifikt svarta kvinnor är The strong
black woman stereotype (se bland andra Giscombe), det vill
säga en förväntan att svarta kvinnor klarar hur mycket arbete som
helst, och kan övervinna vilka svårigheter som helst. De antas
inte behöva den vila och trygghet som andra människor behöver,
utan förväntas ägna tid åt att diskutera eller förklara rasistiska
händelser. Svarta kvinnors tid tas i anspråk för oförutsedda
arbetsuppgifter – en typ av dolt arbete – som sedan varken
belönas eller erkänns av andra. Det här är en del av det som
Orlando Patterson har kallat social död (Patterson 1982), vilket
i vardagliga termer kan beskrivas som att helt bli avhumaniserad,
och uteslutas från ömsesidig social interaktion. I intervjumaterialet
finns flera exempel på detta.
Colorism, som också kallas shadeism, är ett arv från det
koloniala system som på ett tydligt sätt rangordnade svarta
människor efter hudnyans (Hunter 2007). I USA:s film- och
underhållningsbransch användes det som allmänt kallades the
brown paper bag test (i den ljusbruna färg som oblekt brunt
papper har) för att välja ut svarta kvinnor som fick medverka.
De som inte hade tillräckligt ljus hudnyans i jämförelse med
den ljusbruna nyansen på påsen blev bortvalda, oavsett talang.
På detta sätt upprätthölls vithet som skönhetsnorm för svarta
människor, och ljushyllta svarta kvinnor med rakpermanentat eller
storlockigt hår framhölls som ideal. Än idag är colorism ett globalt
problem, och något som i alla högsta grad angår Sverige.

Kulturens mångfaldsproblematik
och mångfaldsalibin
Filmen är, liksom andra kulturella uttrycksformer, villkorad av
eurocentriska preferenser och smakhierarkier. Som du har kunnat
läsa i rapporten, upprepas antagandet att filmer som skapas
av, och/eller visar rasifierade minoriteter ”inte säljer” på en stor
filmmarknad. Den utgångspunkten är naturligtvis inte unik för
Sverige, och har exempelvis förblivit en del av en nordisk, ofta
ogranskad exceptionalism. Tess Skadegård belyste nyligen i sin
avhandling Racialized Representation in Danish Film: Navigating
Erasure and Presence (2020) hur både dansk filmindustri och
Danska Filminstitutet (DFI) fram tills nyligen har givit uttryck för
sådana perspektiv.

”representativa”. De behöver då också kapa en igenkännbar
representation, som inte utmanar, eller går bortom bedömares
förväntningar.
De få chanser som ges åt rasifierade minoriteter via särskilda
medel och kulturarenor, låser dem i denna position att ständigt
vara representanter för ”sin grupp”. De blir inkapslade av den
begränsande särskildhet som projiceras på dem av den vita
majoriteten. ”Representation” förstådd på detta vis, blir en fälla.
Medan exempelvis en vit, manlig filmare kan göra film om vilket
tema som helst, så förväntas en minoritetsrepresentant adressera
sin grupps problem, ”sin” föregivet igenkännbara estetik – och
vara ”autentisk”.
Som filmkonstnären och teoretikern Trinh T Minh Ha visar i sin
postkoloniala kritik, ”Olikhet: Särskilt för kvinnor i tredje världen”
(1998), så kan uppmaningen att ”representera” dominerande
föreställningar om autenticitet också innebära en bedräglig
belöning. Hon skriver specifikt om den bruna kvinnan från det
globala Syd, som inom västvärldens ramverk vänligt manas att
bejaka sin annorlundahet och vila i sitt intellektuella och kreativa
arbete. Hon anmodas indirekt att stanna på sin tilldelade plats
som representant, och att upplysa den vita majoriteten om sin
kultur och sitt mysterium. Den här maningen till autenticitet
artikuleras nästan som ett ansvar, vilket resulterar i att de
konstnärer, tänkare och filmmakare som inte främst intresserar sig
för ”sina” tilldelade problemområden framstår som direkt ytliga
och politisk ansvarslösa i västs ögon (1998). Bruna och svarta
kulturella aktörer kan på de här sätten hamna i en gisslanliknande
situation, där de görs till språkrör eller rentav buktalardockor för
en hel marginaliserad samhällsgrupp.

Ett annat problem som starkt begränsar manöverutrymmet
och den konstnärliga friheten för filmarbetare, filmskapare och
konstnärer som rasifieras som bruna eller svarta, är att de kapslas
in i särskildhet. Till skillnad från vita människor tillåts de oftast
inte representera något universellt mänskligt, utan förväntas
gestalta och representera de mer eller mindre stereotypa
föreställningar som cirkulerar i samhället. Isaac Julien och Kobena
Mercer beskrev redan på 1980-talet det problemet i artikeln
”De margin and de centre” (1988) om hur konstnärer, filmare
och kulturarbetare med diasporiska kopplingar till de forna
kolonierna fångades i sin marginalisering. De pekar på problemet
att en enskild filmskapare, kulturarbetare eller konstnär från en
marginaliserad grupp manas att företräda eller representera den
gruppen i sin kulturella gärning, som om den vore en enhetlig
kategori. De menar att endast en, eller i bästa fall ett fåtal röster
släpps fram i den vita majoritetskulturen, och då betraktas som
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