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Abstract

The purpose of this thesis is to examine if performing art is a good medium to convey human rights. 

To make this examination Riksteatern, The National Touring Theater of Sweden has been used as an 

example. To bring more depth to the thesis and to be able to answer whether performing art is a 

good medium to convey human rights Riksteatern´s work with human rights has been examined and 

also what kind of responsibility Riksteatern think they have to communicate human rights. To 

answer the questions the thesis have investigated Riksteaterns policy documents, webpage, different 

projects and performing arts performances. Moreover interviews with five employees at Riksteatern 

has also been used to answer the questions. Different theories regarding theater, culture and learning 

have been used to highlight what purpose art and culture has and to see what kind of qualities 

performing arts has when it comes to convey human rights. The result of this thesis is that 

performing arts have a lot of different qualities that are good when it comes to convey human rights. 

Some of this qualities are that performing arts are performed live, which makes people react 

emotionally. Performing arts is also a good media when it comes to exchanging perspectives. 

Performing arts are also transboundary. Riksteatern works with human rights both in their 

organisation, in projects and in performing arts. Riksteatern mainly thinks that their biggest 

responsibility in conveying human rights lies in the fact that they convey performing arts to the 

people in Sweden. And also that Riksteaterns responsibility lies in the process of getting relevant 

social issues on the agenda and that they give more people the opportunity to share their 

perspectives.

Nyckelord: Scenkonst, mänskliga rättigheter, Riksteatern. 
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1. Inledning

Kultur är ett viktigt inslag i ett samhälle och är mycket mer än bara underhållning. Kultur är kärnan 

i ett samhälle som får människor att tänka och utvecklas vilket leder till att samhället i sin tur 

utvecklas på alla plan. I denna uppsats kommer det att undersökas om scenkonst är ett bra medium 

för att förmedla och nå ut med mänskliga rättigheter och på vilka sätt det i så fall är ett bra medium. 

För att undersöka om scenkonst är ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter har 

Riksteatern valts som exempel. Riksteatern har valts på grund av att det är Sveriges största 

scenkonstorganisation som förmedlar scenkonst till hela Sverige.1 Riksteatern har även valts ut för 

att det är en rikstäckande organisation som arbetar på lokal till internationell nivå.2 För att uppsatsen 

ska få ett större djup och för att kunna besvara frågan om scenkonst är ett bra medium för att 

förmedla mänskliga rättigheter kommer uppsatsen även att undersöka hur Riksteatern arbetar med 

mänskliga rättigheter och vad Riksteatern anser sig ha för ansvar för att förmedla mänskliga 

rättigheter. I uppsatsen kommer olika teorier kring kultur, teater och lärande att användas för att 

stödja empiren och för att besvara frågeställningarna. Empirin kommer bestå av kvalitativ 

textanalys av Riksteaterns styrdokument, hemsida, projekt och föreställningar. För att besvara 

uppsatsens frågeställningar kommer uppsatsen även att använda sig av fem kvalitativa intervjuer 

med anställda på Riksteatern. 

Den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs av Förenta Nationernas (FN:s) 

generalförsamling år 1948.3 Europakonventionen antogs år 1950 och är sedan 1995 inkorporerad i 

svensk lagstiftning.4 Mänskliga rättigheter är därmed lag, men frågan är hur mänskliga rättigheter 

ska läras ut och förmedlas till människor på ett bra sätt. Denna undersökning är viktig för att se om 

kultur, i detta fall scenkonst, är ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och på så sätt 

kan bidra till att fler människor får ta del av sina mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är ett 

känsligt ämne oavsett vilken etnisk eller kulturell bakgrund en individ har och det kan vara svårt att 

nå ut med de mänskliga rättigheterna till allmänheten. Det kan behövas ytterligare ett verktyg för att 

förmedla mänskliga rättigheter då seminarier eller utbildningar kanske inte är lämpliga metoder för 

alla målgrupper. Scenkonst kan då vara ett alternativt verktyg för att föra fram åsikter och tankar 

kring mänskliga rättigheter. Genom scenkonst kan det vara enklare att nå ut till människor i alla 

åldrar och oberoende av vad en individ har för åsikter och normer. Det kan vara lättare att nå ut till 

vissa utsatta individer genom scenkonst och scenkonst kan också nå ut till fler människor genom 

uppmärksamhet i media. Olika typer av konst appellerar också till människans känslor och kan 

1  Riksteatern.se , Om Riksteatern. http://www.riksteatern.se/om-riksteatern Tillgänglig: 2013-05-05
2  Riksteatern.se, regionalt. http://www.riksteatern.se/riksteatern-regionalt Tillgänglig: 2013-05-21. 
3  Strzelewicz, Willy. De mänskliga rättigheternas historia. Från den amerikanska oavhängighetsförklaringen till våra 
dagar. Stockholm, 2004. s 247.
4  Säkerhetspolitik, mänskliga rättigheter.  http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-
sakerhet/Manskliga-rattigheter/ Tillgänglig: 2013-02-11.

1

http://www.riksteatern.se/om-riksteatern
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-sakerhet/Manskliga-rattigheter/
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-sakerhet/Manskliga-rattigheter/
http://www.riksteatern.se/riksteatern-regionalt


skapa medlidande och förståelse för andra människor och deras situation. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka om scenkonst är ett bra medium för att förmedla och nå ut 

med mänskliga rättigheter och på vilka sätt det i så fall är ett bra medium. För att lyckas med att 

undersöka huruvida scenkonst är ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter krävs det ett 

exempel, vilket i detta fall är Riksteatern. För att besvara första frågan kommer även uppsatsen att 

undersöka hur Riksteatern arbetar med mänskliga rättigheter och vad Riksteatern anser sig ha för 

ansvar för att förmedla mänskliga rättigheter. 

Frågeställningarna för denna uppsats är: 

1. Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så fall varför?

2. Hur arbetar Riksteatern med mänskliga rättigheter och vad anser Riksteatern att de har för ansvar 

för att förmedla mänskliga rättigheter?

1.2 Metod

En del av empirin i uppsatsen kommer att bestå av intervjuer med fem anställda på Riksteatern. 

Dessa intervjuer kommer sedan att användas som underlag för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Urvalet av intervjupersoner gick till som sådant att en kontakt på Riksteatern 

mejlade ut en allmän förfrågan om intervju till de anställda på Riksteatern. Fem anställda på 

Riksteatern svarade sedan att de var intresserade av att delta i en intervju. Eftersom uppsatsen 

endast innehåller ett fåtal intervjuer används en kvalitativ forskningsintervju som metod. Den 

kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal mellan två personer om ett ämne som är ett gemensamt 

intresse för intervjuaren och den som blir intervjuad.5 Samtalet är inte helt strukturerat men inte 

heller helt ”icke-styrande” utan samtalet och frågorna ska vara fokuserade på ämnet.6 Meningen 

med en kvalitativ forskningsintervju är enligt professor Steinar Kvale att förstå och beskriva den 

intervjuades ”livsvärld”, alltså att förstå förhållandet personen har till sin tillvaro som denne individ 

lever i och att förstå innebörden av hur personen upplever sin omgivning.7 Min uppgift som 

intervjuare är att förstå vad den intervjuade säger och att tolka det som sägs. En forskningsintervju 

är inte ett samtal som sker mellan två jämställda. Intervjuaren är den som leder samtalet, bestämmer 

tema och frågor.8 Som intervjuare gäller det att undvika att ställa ledande frågor, att ha ett öppet 

sinne och se till att intervjun kan leda till nya insikter. Den som intervjuar måste under intervjun 

5  Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, 1997. s 32. 
6  Kvale. s 37.
7  Kvale. s 34.
8  Kvale. s 36,13. 
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vara självkritisk mot sina förutfattade meningar och antaganden.9 Uppsatsen använder sig av 

samtalsintervju där vissa färdiga frågor ställs till svarspersonen. Denna undersökning använder sig 

av öppna frågor, det finns alltså inga fasta svarsalternativ utan svarspersonen kommer att svara med 

egna formulerade svar. Även följdfrågor kommer att förekomma i intervjun bland annat, för att få 

ett utförligare svar, om svarspersonen har något att tillägga eller andra frågor som kan dyka upp 

under intervjuns gång. Syftet med en samtalsintervju är att komma djupare in på ett ämne som är 

relativt komplicerat.10 Samtalsintervju passar när det kommer till exempelvis områden som är 

outforskade eller för att få fram information som komplement till annan forskning.11 Därav passar 

denna metod uppsatsen bra då det är ett relativt outforskat område som undersöks. Intervjuerna 

kommer att spelas in och skrivas ut till viss del. Det är inte relevant för uppsatsen att ta med 

samtalen i sin helhet utan den information som är relevant för att besvara uppsatsens frågor kommer 

att tas med och analyseras.12 För att spara plats kommer hela utskrivningen av intervjuerna att 

bifogas i en bilaga. De intervjusvar som är med i uppsatsen är en sammanställning av alla 

intervjupersoners svar.  

Andra delar av empirin kommer att bestå av en undersökning av Riksteaterns styrdokument, 

hemsida, projekt och föreställningar. Den metod som kommer att användas för undersökningen av 

detta materialet är kvalitativ textanalys. Kvalitativ textanalys innebär att ” [...] ta fram det väsentliga 

innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår”.13 

Alltså kommer de väsentliga delarna om Riksteatern att tas med för att besvara uppsatsens frågor. 

I uppsatsen kommer även olika teorier kring teater, kultur och lärande användas. Dessa teoriers 

syfte är att belysa vad konst och kultur har för syfte och vad scenkonsten har för egenskaper som är 

bra för att förmedla mänskliga rättigheter. Teorierna kommer att användas dels för att besvara 

frågeställningarna, för att stödja empirin och för att definiera olika begrepp som kommer att 

användas genom uppsatsen. Teorierna kommer sedan att  analyseras utifrån frågeställningarna 

tillsammans med empirin. Teorierna och urvalet av teorierna kommer att presenteras mer utförligt i 

nästa kapitel. 

1.3 Disposition 

I Kapitel 2 presenteras uppsatsens teorier om kultur, teater och lärande. Valet av de olika teorierna 

redogörs även i detta kapitel. Kapitel 3 innehåller undersökningen av Riksteaterns hemsida, 

9  Kvale. s 19, 35, 37. 
10  Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. Stockholm, 2007. s 259.
11  Esaiasson. s 285, 289. 
12  Esaiasson. s 302.
13  Esaiasson. s 237.
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styrdokument, projekt och scenkonstframträdanden som fokuserar på mänskliga rättigheter. Kapitlet 

innehåller även intervjuer av fem anställda på Riksteatern. Sedan kommer Kapitel 4  som innehåller 

analysen av uppsatsens empiri och teori. Kapitel 5 redogör för svaren av frågeställningarna och 

övriga slutsatser. I slutet på uppsatsen finner ni även en litteraturförteckning och en bilaga där alla 

intervjusvaren går att läsa i sin helhet. 

 

2. Teorier om kultur, teater och lärande

I uppsatsen används olika teorier kring kultur, teater och lärande. De olika teoridelarna kommer att 

redogöra för olika definitioner och teorier som kommer att användas för att stödja uppsatsen och för 

att bygga upp argument som sedan kommer att användas för att svara på frågeställningarna. De 

olika teoretikerna kommer att pressenteras i varje teoridel. 

2.1 Definition av kulturbegreppet 

I följande stycke kommer kulturbegreppet att definieras med hjälp av tre olika teoretiker. Kultur är 

ett komplicerat och omfattande begrepp varför jag anser att det är nödvändigt att förklara min 

tolkning och användning av begreppet i uppsatsen. För att förklara och definiera kulturbegreppet 

använder jag mig av den engelska professorn Terry Eagletons bok En essä om kultur.14 Eagleton är 

marxist och en av nutidens främsta litteraturkritiker. Han är specialist på ämnena litteratur- och 

kulturteori och hans forskning har påverkat hur dagens litteratur och kulturstudier lärs ut runt om i 

världen.15 Eagleton har valts på grund av inflytandet han har på den nutida forskningen. Ytterligare 

en teoretiker som används för att definiera kultur är Magnus Öhlander som är redaktör för boken  

Bruket av kultur. Magnus Öhlander är etnolog och verksam både som lärare och forskare vid 

Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum i Botkyrka.16 Öhlander inleder boken med ett 

kapitel som förklarar uppkomsten av kulturbegreppet och dess historia. Öhlanders kapitel har valts 

för att få en bredare tolkning av kulturbegreppet och för att få med en svensk kulturteoretiker som 

arbetar aktivt med ämnet. Den tredje teoretikern är Jack Donnelly, filosofie doktor i politisk 

vetenskap.17 Donnelly har skrivit boken Universal Human Rights in Theory & Practice som har 

valts för att tydliggöra kopplingen mellan kultur och mänskliga rättigheter.18

Enligt Öhlander kommer begreppet kultur av det latinska ordet cultura i verbform colo som  

14  Eagleton, Terry. En essä om kultur. Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 2004.
15  British Council Literature.org, Terry Eagleton.  http://literature.britishcouncil.org/terry-eagleton Tillgänglig: 2013-
02-28. 
16  Öhlander, Magnus, (red). Bruket av kultur: Hur kultur används och görs socialt verksamt. Studentlitteratur AB, 
Lund, 2008. s 10.
17  Donnelly, Jack, Cv och Biografi. http://mysite.du.edu/~jdonnell/academic_bio.htm Tillgänglig: 2013-04-18. 
18  Donnelly, Jack. Universal Human Rights in Theory & Practice. Cornell University Press, London, 2003.
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betyder ” [...] odla, vårda, dyrka, och att bebo en plats”.19 Eagleton hävdar att i och med 

människornas utveckling från att bruka jorden till att bli mer urbana har även begreppet kultur 

förändrats. Enligt Eagleton talade filosofen Francis Bacon om ”förståndets kultivering” alltså att 

odla förståndet. Människor kan odla grödor men även sitt förstånd. Enligt teorin om att odla 

förståndet blir kultur något aktivt vi kan göra för att förändra och utveckla oss själva som 

människor.20 Eagleton menar att kultivering är något som människor kan utsätta sig själva för men 

att det även är något som människor blir utsatt för. Politik är det som vi människor främst ställs 

inför. För att en stat ska fungera behöver staten kultivera dess invånare. Människor har olika åsikter 

men för att ett samhälle ska verka på ett fredligt sätt krävs det att människor ser sig som ett 

kollektiv. Staten ser till att minska människors ilska och förfina människors känslor i en process 

som kallas för kultivering. Kultur fungerar då enligt Eagleton som ” [...] ett slags etisk pedagogik 

som förbereder oss för en politisk medborgaranda genom att frigöra det ideala eller kollektiva jaget 

som finns inom oss alla”.21 I ett samhälle krävs det något som håller folket samman och får dem att 

känna en gemenskap kultur blir då ett verktyg som stater använder sig utav för att förena 

medborgarna.

Öhlander talar om kultur i tre olika grundbetydelser. Den första är kultur i meningen att vara 

kultiverad. Den andra är kultur i en antropologisk mening och den tredje är kultur i den estetiska 

bemärkelsen. Följande kommer en förklaring av dessa tre betydelser. Öhlanders förklaring till att 

vara kultiverad stämmer överens med Eagletons förklaring i det tidigare stycket. Enligt Öhlander är 

en kultiverad person någon som är bildad och vet hur man ska föra sig bland folk. Idén om att vara 

kultiverad är hierarkisk då det alltid finns någon människa som är mer bildad än en annan.22 Den 

andra betydelsen, den antropologiska, är både värderande men även relativiserande. Det finns en idé 

om att varje kultur är olik och att de inte ska jämföras med varandra men även att alla kulturer 

utvecklas och går från att vara enkla till att bli mer utvecklade. Kultur i denna bemärkelse utgör 

bland annat det sätt människor lever, beter sig på, vilka traditioner dem har, vilka normer och ideal 

de har, hur de uppfattar verkligheten.23 Den tredje betydelsen av kultur är den estetiska. I denna 

bemärkelse är kultur något aktivt vi gör och något som är resultatet av den aktivitet vi utför. Det är 

svårt att definiera kultur i den estetiska meningen. Det är en ständig debatt om vad som är och inte 

är kultur och om det går att rangordna kultur. Begrepp som kultur, finkultur respektive 

populärkultur eller fulkultur används för att dela in kultur i olika fack, dela upp den ”goda” kulturen 

från den inte lika ”goda” kulturen.24 När det kommer till den estetiska förståelsen av kultur kommer 

inte någon värdering läggas i ordet så som fin eller ful. Det ligger i betraktarens ögon om vad som 

19  Öhlander. s 13. 
20  Eagleton. s 9.
21  Eagleton. s 15. 
22  Öhlander. s 20-21. 
23 Öhlander. s 21. 
24 Öhlander. s 20-21. 
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är bra respektive dålig kultur och upp till var och en att bedöma. Enligt Eagleton är kultur ” [...] 

allting som inte kan nedärvas genetiskt” alltså de kunskaper, seder och moral som vi får i egenskap 

av medborgare.25 Eagleton säger även att: 

”Kultur är inte bara det vi lever av. I stor utsträckning är det också vad vi lever för. Ömhet, relationer, minnen, 

blodsband, plats, gemenskap, känslomässig tillfredsställelse, intellektuell stimulans, en känsla av mening; dessa saker 

ligger de flesta av oss varmare om hjärtat än deklarationen om de mänskliga rättigheterna eller handelsavtal. Trots detta 

kan kulturen ibland stå oss så nära att det känns obehagligt. Denna intimitet riskerar att bli sjuklig och tvångsmässig om 

den inte sätts in i ett upplyst politiskt sammanhang som kan dämpa denna närhet med abstraktare men på sätt och vis 

också generösare kopplingar. Vi har sett hur kulturen har fått en ny politisk betydelse. Men samtidigt har den blivit fräck 

och övermodig. Det är dags att sätta den på plats igen, utan att för den skull förneka dess betydelse.”26 

Min tolkning av Eagleton är att kultur ligger oss närmast hjärtat och för att människor ska acceptera 

de mänskliga rättigheterna måste de gå att tolka dem utifrån individers kulturer och normer. Det kan 

vara farligt om kultur tar överhanden, kulturella seder får inte stå över vårt förnuft. Eagleton säger 

också att ” [...] om alla kulturer är relativa så är de också alla etnocentriska vilket skulle innebära att 

detta inte är kännetecknande för just västvärlden”.27 Enligt Donnelly blir västvärlden ofta kritiserad 

för att tvinga på mänskliga rättigheter på den övriga världen och att mänskliga rättigheter skulle 

vara en slags moralimperialism.28 Men Donnelly menar att de flesta människor är enade när det 

kommer till att erkänna grundläggande rättigheter så som exempelvis rätten till liv, frihet, skydd 

mot slaveri och inhuman behandling och att alla ska vara lika inför lagen.29

Donnelly talar också om kultur som något relativt och förespråkar svag kulturrelativism/stark 

universalism när det kommer till att tolka och implementera mänskliga rättigheter. Donnelly menar 

att mänskliga rättigheter är universella men att det måste visas hänsyn för olika kulturer och normer 

när mänskliga rättigheter ska tolkas och implementeras.30 Alla kulturer och stater tolkar inte de 

mänskliga rättigheterna lika och länder som ligger relativt nära kulturellt sätt exempelvis Sverige 

och USA har olika syn på till exempel dödsstraff.31 Eagleton menar att det även kan vara farligt att 

låta kulturen ta över våra känslor och vårt förnuft.32 Donnelly påpekar att kultur inte är statiskt utan 

något som är i ständig förändring.33 Exempelvis var tortyr kulturellt accepterat i Sverige förr men 

det är det inte längre. Kultur kan bli något en stat skyller på för att inte implementera en mänsklig 

rättighet. Kulturrelativism får därför inte bli en anledning till att reservera sig från vissa mänskliga 

25 Eagleton. s 48.
26  Eagleton. s 155. 
27  Eagleton. s 114.
28  Donnelly. s155.
29  Donnelly. s 94.
30  Donnelly. s 90. 
31  Donnelly. s 96-67.
32  Eagleton. s 155. 
33  Donnelly. s102. 
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rättigheter.34 

Enligt Eagleton är fantasi och inlevelseförmåga de förmågor som gör att människor kan känna 

empati för varandra vilket gör det möjligt för människor att tänka sig in i andra människors 

situationer och ha förståelse för andra kulturer.35 Eagleton hänvisar till Richard Rorty som hävdar 

att: ”Trygghet och medkänsla hör ihop, av samma anledning som fred och ekonomisk tillväxt hör 

ihop.”36 Det är därmed svårt för en individ att känna medkänsla om den själv har det dåligt ställt. 

Om detta stämmer innebär det att människor endast kan ha fantasi och inlevelseförmåga om de har 

det gott ställt och att ” [...] välstånd befriar oss från egoism [...] ” enligt Eagleton.37 Om en individ 

mår dåligt är det svårt att tänka på andra människor och deras livssituation. Detta kan stämma till 

viss del men medkänsla är enligt Eagleton något moraliskt och hör till människans sociala natur. 

Det ligger alltså i människans natur att ha förståelse för varandra och det är nödvändigt för 

människans egen överlevnad. Medkänsla är därmed inte endast något kulturellt utan också något 

som finns naturligt hos människor. Det är med andra ord mänskligt att känna medlidande med 

någon.38 

2.2 Definition av scenkonst och dess funktion

I detta stycke beskrivs definitionen av scenkonst och vad min tolkning av scenkonst är. Genom 

Dragan Klaic (som presenteras nedan) förklaras scenkonstens funktion i samhället och varför 

scenkonst ett viktigt medium. Klaics bok är skriven på engelska och talar om “theatre” i sin bok.39 

Jag tolkar ordet teater i en bred bemärkelse och menar att teater är ett samlingsord för många typer 

av sceniskt framträdande och inte endast traditionell teater.

I Norstedts ordbok står det att scenkonst är en ” [...] konstnärlig verksamhet som har med teater att 

göra”.40 Samma definition står även i Svenska Akademiens ordbok.41 Dessa definitioner är ganska 

vaga och därför presenterar jag här vad min definition av scenkonst är. Med begreppet scenkonst 

menar jag all aktivitet som framförs på en scen som exempelvis teater, tyst teater, dans, musikal och 

nycirkus. Alltså olika konstformer som framförs på en scen med hjälp av kroppen eller rösten. Det 

är denna definition jag kommer att använda mig av i uppsatsen när jag talar om scenkonst. I och 

med att uppsatsen utgår från Riksteaterns verksamhet har jag valt att utgå från det dem skriver om 

scenkonst. På Riksteaterns hemsida står det att de uppmuntrar utvecklingen av scenkonst och ”nya 

34  Donnelly. s 96-97, 102-103.
35  Eagleton. s 60. 
36  Eagleton. s 62. 
37  Eagleton. s 62. 
38  Eagleton. s 125-126. 
39  Klaic, Dragan. Resetting the Stage: Public Theatre Between the Market and Democracy. Intellect Books, Bistrol och 
Chicago, 2012. 
40  Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok. Norstedt, Stockholm, 1999. Uppslagsord: Scenkonst.
41  Svenska Akademien. Svensk ordbok M-Ö. Norstedt, Stockholm, 2009. Uppslagsord: Scenkonst. 
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konstnärliga uttrycksformer”.42 Riksteaterns vision är: ”Scenkonst som sätter tankar och känslor i  

rörelse - för alla överallt.”43 I Riksteaterns strategiska plan står det även att Riksteatern vill ”vidga 

och utveckla scenkonstbegreppet”.44 Därmed tolkar jag det som att Riksteatern inte vill sätta några 

gränser för vad scenkonst är eller kan vara och att de välkomnar nya former av scenkonst. Därmed 

vill inte heller jag avgränsa scenkonstbegreppet till någon specifik genre, utan ett mer generellt 

begrepp som innefattar alla typer av sceniskt framträdande. 

Nu när en förklaring till scenkonstbegreppet har gjorts kommer en teori kring scenkonstens 

funktion. Dragan Klaic var en respekterad och uppskattad teaterforskare och kulturanalytiker. Klaic 

såg redan från tidig ålder teater som ett medel för att sammanfoga splittrade samhällen och att 

främja internationella samarbeten. Han undervisade i flera olika länder bland annat i Sverige, 

Italien, Nederländerna och hans hemland Jugoslavien. Klaic avled år 2011.45 I Klaics bok Resetting 

the Stage: Public Theatre Between the Market and Democracy talar han om hur scenkonsten ska 

bevaras när det kommer till att konkurrera med kommersiell scenkonst och underhållning och hur 

teatrar ska överleva utan det allt mindre statliga bidragen. Genom migration, globalisering och den 

digitala revolutionen har dagens människor förändrat sin livsstil och det innebär att teatern står inför 

en allt större press då teater måste anpassa sig och utvecklas i takt med samhället.46 Klaic menar att 

det finns specifika värden och fördelar med ickekommersiell teater i en deliberativ demokrati. 

Klaics bok är skriven ur ett europeiskt perspektiv då de nationella teatrarnas verksamhet i Europa 

ser ungefär likadana ut, bortsett från det statliga bidraget och att teatrarna i Europa står inför 

liknande problem och förändringar.

Klaic anser att teater är ett bra forum för att förbättra samhället eller i vilket fall framföra 

samhällskritik. Scenen är även en bra allmänplats där människor kan konfrontera komplexa 

problem, förändra attityder i samhället, förändra immigrationen med mera i motsats till enligt Klaic 

ytlig och lättvindig elektronisk media.47 Det är inget fel på kommersiell teater och dess succé men 

ur en politisk och kulturell synvinkel är kommersiell teater dålig för folkteatern, då det blir mindre 

självklart att subventionera pengar till teater när det finns flera teatrar som tjänar mycket pengar på 

sin verksamhet. Varför ska staten då subventionera pengar till folkteater? Svaret på frågan är 

komplext och har olika infallsvinklar. En vinkel är att folkteater ger rum för innovation och 

42  Riksteatern.se, om Riksteatern. http://www.riksteatern.se/om-riksteatern Tillgänglig: 2013-04-23. 
43 Riksteaterns strategiska plan 2011-2015.  

http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2012/08/Riksteaterns_strategiska_plan_2011-2015.pdf Tillgänglig: 2013-
02-05 

44 Riksteaterns strategiska plan 2011-2015. 
http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2012/08/Riksteaterns_strategiska_plan_2011-2015.pdf  Tillgänglig: 2013-
04-29 s 4. 

45 Coveney, Michael. Dragan Klaic obituary. The Guardian. 2011-09-27. 
http://www.guardian.co.uk/stage/2011/sep/27/dragan-klaic-obituary  Tillgänglig 2013-04-09.

46   Klaic. s Preface.
47  Klaic. s x, xii.
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nyskapande istället för att drivas av att teatern måste dra in pengar. Nya unga skådespelare har inom 

folkteatern en chans att bli upptäckta och får chansen att synas bredvid mer etablerade skådespelare. 

Sedan finns det en intellektuell synvinkel. Genom att folkteater inte endast är beroende av pengar 

som kommer in genom biljettförsäljning så kan dom fokusera på ämnen som inte alltid är så 

tilltalande. Folkteater tar ofta upp realistiska handlingar som är samhällskritiska även ämnen som 

anses vara kontroversiella tas upp och uppmanar till allmändebatt. Detta till skillnad från 

kommersiell teater som oftast fokuserar på stereotypa handlingar som uppmanar åskådarna att 

drömma bort in i fantasins värld och som inte tar upp några kontroverser eller uppmanar åskådarna 

till allmändebatt. Klaic anser att en publik som sitter på en subventionerad teater är ett minisamhälle 

med medborgare som är engagerade i deliberativ demokrati medan åskådare på en kommersiell 

teater är en grupp konsumenter som betalar för att bli underhållna. Kommersiell teater är ute efter 

att sälja och underhålla medan folkteater tar upp olika ämnen, intressen och smaker i det lokala 

samhället och gör det möjligt för olika artistiska teaterinriktningar att visas och etableras.48 

Teater har länge varit en underhållningsform för de välbärgade i samhället och även om personer 

från de lägre klasserna har haft råd att gå på teater kan det ändå ha varit svårt för den lägre klassen 

att ta sig in i detta forum där de kan ha känt sig missplacerade och utanför. Denna känsla av 

utanförskap har förmodligen hållit sig kvar trots dagens integrering och mer jämställda samhälle.49 

Klaic menar att personer som håller sig borta från teater gör detta på grund av ” […] cultural 

affinities and idiosyncrasies rather than because of the financial cost or assumed social barriers, 

especially since so many public theaters guarantee reduced tariffs for the young, old and 

unemployed”.50 Trots detta består åskådarna på teatrar i Europa idag fortfarande av vit medelklass.51 

Alltså beror det mer på vilken kulturell bakgrund och kulturell samhörighet en person har och hur 

starkt den personen känner för sin kultur och dess specifika karaktärsdrag. 

Utan mångfald i publiken förlorar folkteatern sin legitimitet. Detta problem är dock inget teatrarna 

själva kan åtgärda då det speglar ett större samhällsproblem som har med integration att göra eller 

som Klaic kallar det ”cultural adjustment”.52 Problemet med integration berör flera andra 

institutioner och organisationer exempelvis skola, myndigheter med flera och problemet gäller då 

främst integrering av icke europeiska immigranter. Klaic menar att det är lätt att hitta orsaker till 

varför immigranter inte vill gå på teater, vissa orsaker är mer uppenbara än andra som exempelvis 

bristande språkkunskaper, dålig ekonomi, brist på utbildning, brist på fritid då arbete prioriteras. 

Andra orsaker som är mer komplexa kan vara saker som har att göra med kulturell bakgrund. 

Exempelvis saknar många länder utanför Europa den form av organiserad scenunderhållning som 

48  Klaic. s 14-15.
49  Klaic. s 28-29.
50  Klaic. s 29
51  Klaic. s 29. 
52  Klaic. s 29. 
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Europa erbjuder. Många kulturer har andra typer av underhållning som oftast framförs i samband 

med ritualer eller andra typer av högtider. Vissa kulturer är heller inte vana vid att betala för denna 

typ av underhållning där professionella underhåller kväll efter kväll. Det kan även ha att göra med 

moraliska förevändningar där åskådare håller sig borta från teatern på grund av ovårdat språk, 

nakenhet, allmän uppvisning av intimitet mellan kvinna och man, eller andra saker som inte 

uppmuntras av enskilda kulturer. Immigranter som kommer från förtryckande stater utan 

yttrandefrihet och som inte är vana vid öppen debatt eller av att ta del av kritik mot samhället kan ta 

illa upp och anse sådan typ av teater som skrämmande eller obehaglig. Även en rädsla över att 

barnen ska bli moraliskt eller kulturellt omdanade är en orsak till varför familjer med utländsk 

bakgrund inte besöker teatrar.53 

Klaic menar dock att dessa orsaker inte är skälet till att immigranter inte går på teater i dag. Han 

menar att dessa orsaker stämmer till viss del men att orsakerna passade bättre in på hur läget såg ut 

för 25 år sedan. Dagens teatrar i Europa kan inte gömma sig bakom dessa orsaker till varför 

immigranter inte går på teater då det i dag finns både andra, tredje och fjärde generationens 

immigranter som har växt upp i Europa. Problemen menar Klaic ligger i att personer med utländsk 

bakgrund anser att teatrar inte handlar om dem och därmed inte är något för dem. För att öka en 

kulturell mångfald bland åskådarna måste den kulturella mångfalden ökas bland de som står på scen 

och bland övrig personal som arbetar på teatrar. Även repertoaren, teman och språk kan locka 

immigranter och personer med utländsk bakgrund då de kan känna igen sig i sin kulturella och 

sociala bakgrund.54 Kultur och utveckling är en mänsklig rättighet. I artikel 27 i den allmänna 

förklaringen av de mänskliga rättigheterna står det att: ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets 

kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.”55 

Även i artikel 15 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter (ICCPR-International Covenant on Civil and Political Rights) står det att: 

”Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att delta i kulturlivet, ta del av vetenskapliga framsteg och deras 

tillämpning, åtnjuta det skydd för ideella och materiella intressen som härrör från vetenskaplig, litterär och konstnärlig 

framställning som han eller hon är upphovsman till. Konventionsstaternas åtgärder för att till fullo trygga denna rätt 

skall innefatta de nödvändiga åtgärderna för att bibehålla, utveckla och sprida vetenskap och kultur. 

Konventionsstaterna åtar sig att respektera den frihet som är nödvändig för vetenskaplig forskning och skapande 

verksamhet. Konventionsstaterna erkänner de fördelar som följer av att det internationella samarbetet och de 

internationella förbindelserna på vetenskapens och kulturens områden uppmuntras och utvecklas.”56

53 Klaic.  s 29-30.
54 Klaic. s 29-30. 
55 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 2008. Artikel 27. 

http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf Tillgänglig: 2013-02-13.
56  Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Artikel 15. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060505/44fcfb237283ba3a391609d394755c60/Konventionen
%20om%20ek%20soc%20och%20kult%20r%C3%A4ttigheter.pdf Tillgänglig: 2013-02-13. 
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I och med att kultur är en mänsklig rättighet borde det ligga i teatrarnas intresse att öka mångfalden 

bland teaterbesökarna och även bland de som arbetar på teatrarna. 

2.3 Kultur bra för lärandet

Detta stycke tar upp hur kreativitet och kultur stimulerar barn och barns lärande på ett positivt sätt. 

Anne Bamford professor vid University of the Arts i London57, har i uppdrag av United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) och i samarbete med Australia 

Council for the Arts och International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) 

skrivit en unik rapport. Rapporten är baserad på en fallstudie angående hur barn och unga påverkas 

av ”arts-rich programmes” konstrika utbildningar.58 Alltså utbildningar där konst har en stor roll i 

undervisningen och har stor påverkan på barnen och deras utbildning.59 Studien genomfördes 2004 i 

UNESCO:s medlemskapsländer. Undersökningen demonstrerar den betydelse konst har när det 

kommer till att utbilda barn och unga runt om i världen.60 Enkäter skickades ut till 75 av UNESCO:s 

medlemsländer och det kom in svar från 37 länder som lämnade in tre studier var. Dessa länder 

representerar en bred blandning av UNESCO:s medlemsländer.61 Undersökningen är den första 

fallstudien av sitt slag som har gjorts i världen och den visar att utbildningar som använder sig av 

kreativ pedagogik har en positiv inverkan på flera punkter. I boken talas det om utbildning inom 

konst och utbildning genom konst. Med utbildning genom konst menas att lära sig tekniker och 

framförande inom konstformer så som dans, musik, drama, bildkonst, med mera och även tänkandet 

kring dessa konstformer. Enligt rapporten medförde utbildning inom konst att eleverna fick en 

förbättrad attityd gentemot skolan och lärandet men även en känsla av stärkt kulturell identitet, 

personligt välmående och tillfredsställelse. Med lärande genom kultur menas utbildningar som lärs 

ut genom kreativ och konstfull pedagogik vilket genomsyrar hela läroplanen. Utbildningar som 

använde sig av kreativitet i undervisningen förbättrade den akademiska kunskapen överlag, 

förbättrade känslan inför skolan och bidrog till en ” […] positive cognitiv transfer”.62 Bamford 

förklarar inte detta begreppet mer utförligt men som jag förstår det och enligt Mark K. Singley och 

John R. Anderson så är ”positiv cognitiv transfer” förmågan att ta till sig kunskap som sedan går att 

applicera inom ett annat kunskapsområde.63 Barnen kunde alltså genom en kreativ undervisning ta 

57 Lärarnas Nyheter. http://www.lararnasnyheter.se/fotnoten/2009/10/28/anne-bamford-gav-argument-pa-fotnotens-
konferens Tillgänglig: 2013-05-15.

58  Bamford, Anne. The Wow Factor: global research compendium on the impact of the arts in education. Verlag 
GmbH, Münster, New York, München, Berlin, 2009. s 9. 
59  Bamford. s 22. 
60  Bamford. s 9. 
61  Bamford. s 41-42. 
62  Bamford. s 12.
63 Singley, Mark K. Anderson, John R. The Transfer of Cognitive Skill. Harvard, 1989. E-bok.
      http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=8UrN-

09ZXUsC&oi=fnd&pg=PA1&dq=positive+cognitive+transfer&ots=bSbU0pGSXD&sig=oJdhmNbuNx4p2Y13Iqr6
gsQt9PE&redir_esc=y%20%5C%20v=onepage&q=positive%20cognitive
%20transfer&f=false#v=snippet&q=positive%20cognitive%20transfer&f=false Tillgänglig: 2013-03-19. s1.
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till sig kunskap som de genom en positiv tankeprocess kunde använda inom andra 

kunskapsområden.

Bamford redogör för att konst alltid har varit en stor del av människans liv och alla samhällen i 

världen engagerar sig i konst och litar på att konst för människors budskap och meddelanden vidare. 

Barn föds kreativa och kommunicerar genom konst långt innan de kan tala eller skriva. När det 

kommer till dagens ekonomi gäller det att vara innovativ och uppfinningsrik för att människan ska 

överleva. Det är de unga som kommer att bilda nya kulturella mönster, innovationer och filosofier. 

För att de unga ska ha en möjlighet att förändra världen till det bättre krävs det att de får en bra och 

hållbar utbildning som innefattar både kunskap inom konst och genom konst. Nu för tiden är det 

enklare att få tag på information via Internet, museum och gallerier. Skolan borde därför förlänga 

sina klassrum ut till konstinstitutioner och vara mer flexibla när det kommer till strukturer kring 

scheman för att elever ska kunna fördjupa sig i sina ämnen och undersökningar. Konst får 

människor att involvera sig och skapar en känsla av samhörighet vilket motiverar vårt lärande. 

Konst bidrar även till en positiv självinsikt och stärkt identitet vilket är viktigt när det kommer till 

att uppnå ett framgångsrikt lärande och ett fortsatt lärande livet ut. Genom konst kan människor 

bilda en kulturell medvetenhet vilket får dem att acceptera sig själva och andra människor.64  Enligt 

Bamford hävdar Frans Cizek att konst är en naturlig del av människans utveckling som stärker 

individers allmänna hälsa, mentala styrka och sociala förmågor. Cizek menar också enligt Bamford 

att konstrika utbildningar utvecklar barns förmåga att uttrycka sig, visa känslor och komma på 

idéer.65 Människan har skapat olika sätt att kommunicera med varandra exempelvis genom språk, 

skrifter, Internet med mera och enligt Bamford är konst en annan typ av kommunikationsmedel. 

Bamford säger att: ”The arts communicate through non-discursive means using a visual, musical, 

and dramatic vocabulary that is expressive, cultural and symbolic.”66 Bamford hävdar att enligt 

Herbert Read är visuell kommunikation ett bra medium när det kommer till internationell 

kommunikation och att Read anser att konst är: “A language of symbols that communicate meaning 

without hindrance from country to country across the centuries.”67 Konst är alltså enligt Bamford ett 

bra kommunikationsmedel för att få fram åsikter, idéer och information både nationellt men även 

internationellt. 

Studenter beskrev att beroende på hur lektionerna var uppbyggda, om de innehöll konst eller inte 

såg barnens inlärning olika ut. Lektioner som innehöll konst motiverade till en mer självständig och 

lustfylld inlärning, lektionerna uppmuntrade också till förståelse istället för inlärning endast i syfte 

att klara av ett prov. De uppmuntrade till att lösa problem och att lära sig mer även utanför 

64  Bamford. s 19- 20. 
65  Bamford. s 32.
66  Bamford. s 35. 
67  Bamford. s 35.
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klassrummet.68 75 procent av länderna i undersökningen ansåg att kreativiteten ökade i och med 

kvalitativa konstrika utbildningar medan 25 procent ansåg att det fanns en liten eller ingen koppling 

mellan utbildningar innehållande konst och utvecklingen av fantasi och kreativitet. Dessa siffror 

indikerade på att konstrika utbildningar bidrar till kulturell och samhällelig utveckling och att 

utvecklingen av fantasi och kreativitet även om de spelar roll är av mindre vikt.69

Om människor får en bredare utbildning stimuleras deras kreativitet och inlevelseförmåga. Inlevelse 

är en källa till att förstå andra människor, deras livssituation och kultur. 80 procent av länderna i 

undersökningen ansåg att konstrika utbildningar förbättrade barns sociala och kulturella förståelse 

både i skolan och i samhället.70 Här följer några exempel där kultur har bidragit till ett bättre och 

mer socialt samhälle. I Nigeria bidrog konstrika utbildningar till att unga kunde blanda sig fritt med 

andra oavsett religion, ålder, hudfärg, eller status. Detta bidrog till de ungas kulturella utveckling då 

de lättare kunde uppskatta värdet av andra människors kulturer.71 Gobernación Norte de Santander i 

Colombia  är en region som har drabbats av väpnade konflikter i över 50 år. För att delvis minska 

problemet satsade Colombia på konstrika utbildningar. Eleverna kunde genom konst lära sig 

alternativa sätt att uttrycka sig på och skolan blev en trygg miljö där barnen kunde spendera sin 

fritid och utvecklas på ett kreativt sätt.72 87 procent av deltagarländerna ansåg att konstrika 

utbildningar hade lett till en ökad samhörighet i samhället och 88 procent ansåg att de konstrika 

utbildningarna hade förbättrat den kulturella dialogen och förståelsen för andra kulturer. Bamford 

hävdar att konstrika utbildningar kan bidra till sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga 

förbättringar och kulturell utveckling.73 Länder i undersökningen menade också att konstrika 

utbildningar är bra när det kommer till att förebygga rasism, mobbing och utanförskap. Konstrika 

utbildningar är också bra för hälsan och har en terapeutisk inverkan på studenter som har psykiska, 

mentala, beteende- och inlärningsproblem.74 

3. Riksteatern

I detta kapitel kommer undersökningen av Riksteaterns hemsida, styrdokument, projekt och 

scenkonstframträdanden att presenteras. För att få fram information som är relevant för uppsatsens 

frågeställningar har jag använt mig av kvalitativ textanalys. Uppsatsens kvalitativa intervjuanalys av 

anställda på Riksteatern kommer även att presenteras i detta kapitel. I stycket nedan används även 

en muntlig källa Rani Kasapi uppdragsledare för internationell verksamhet på Riksteatern. När de 

68  Bamford. s 108. 
69  Bamford. s 129-130. 
70  Bamford. s 119. 
71  Bamford. s 119. 
72  Bamford. s 121-122.
73  Bamford. s 122-123.
74  Bamford. s 133,136.
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kvalitativa intervjuerna av anställda på Riksteatern utfördes redogjorde Kasapi även kort för några 

av Riksteaterns projekt med mänskliga rättigheter som tema. Kasapis redogörelser kommer alltså att 

användas som en muntlig källa i stycket nedan.

3.1 Exempel på scenkonst och projekt med mänskliga rättigheter som tema

I detta avsnitt kommer uppsatsen att fokusera på några exempel av föreställningar och projekt som 

har framförts av eller i samarbete med Riksteatern. Alla dessa projekt har även samarbetat med 

olika människorättsorganisationer. Jag vill i detta avsnitt visa hur Riksteatern arbetar med 

mänskliga rättigheter genom sin scenkonst och sina projekt. Med dessa exempel vill jag även visa 

hur dessa föreställningar och projekt har gjort det möjligt för utsatta människor att ta till sig 

information trots att de är exempelvis funktionshindrade, döva, blinda, analfabeter eller har dåliga 

språkkunskaper. Men även andra människor har tagit del av dessa föreställningar och projekt och 

tagit till sig information som de i sin tur kan föra vidare. 

African Cinderella är en pjäs som tar upp barns och kvinnors rättigheter med fokus på situationen i 

Ghana. Pjäsen hade premiär i Ghana år 2010 och turnerade sedan i Sverige.75 Enligt Rani Kasapi 

hade pjäsen även en liten turné i Nigeria.76 Askungen är för de flesta en känd pjäs men African 

Cinderella gjordes om så att den skulle passa in i de ghananska barnens kontext. I Ghana är det 

många barn som växer upp i fosterfamilj och behandlas på ett respektlöst och ovärdigt sett i likhet 

med Askungen/Cinderella i pjäsen. Projektet African Cinderella gjordes i samarbete med 

Riksteatern, Ghana National Theatre, Svenska Institutet, Action Aid och Plan International.77 Enligt  

Kasapi var målet för Riksteatern att ge Ghana National Theatre turnékunskap för att de sedan skulle 

kunna fortsätta turnera efter att Riksteatern hade lämnat projektet. Människorättsorganisationerna 

Action Aid och Plan International följde med på turnén i Ghana och informerade och föreläste för 

barn och vuxna efter pjäsen. Pjäsen var också ett bra dragplåster för att få folk att komma och 

lyssna till människorättsorganisationerna som därmed gynnades av samarbetet.78 Riksteatern har 

genom detta projekt hjälpt Ghanas National Theatre med kunskap om hur en turné går till och har 

därmed stöttat dem i arbetet med att sprida kultur till den ghananska befolkningen. Projektet 

uppmärksammade och spred kunskap om barns och kvinnors rättigheter dels genom föreställningen 

och genom samarbetet med Plan International. Genom att åka runt och informera om kvinnors och 

barns rättigheter synliggjorde African Cinderella problem som kunde tas upp på agendan. 

Vem sover i natt? är en berättelse om hur Ubah Musse som åttaåring kommer till Sverige från 

75  Riksteatern.se, African Cinderella. http://www.riksteatern.se/cinderella Tillgänglig: 2013-05-07. 
76  Kasapi. Uppdragsledare för internationell verksamhet på Riksteatern. Intervju 2013-05-06. 
77  Riksteatern.se, African Cinderella. http://www.riksteatern.se/cinderella Tillgänglig: 2013-05-07. 
78  Kasapi, Rani. Intervju 2013-05-06.

14

http://www.riksteatern.se/cinderella
http://www.riksteatern.se/cinderella


Somalia. Musse kommer bort från sin mamma i flykten från inbördeskriget i Somalia 1988 och 

Musse hamnar på barnhem i Sverige. Denna starka historia skildras av Ubah Musse själv, hon vill 

med sin historia synliggöra ensamkommande flyktingbarn och lyfta fram deras rättigheter. Röda 

Korset var samarbetspartner i detta projektet.79 Vem sover i natt? Uppfördes år 2011 och Röda 

Korset hävdade då att det under de två senaste åren var 4500 ensamkommande flyktingbarn under 

18 år som sökte asyl i Sverige. Ensamma barn lever i en extremt utsatt situation, Sverige har 

ratificerat barnkonventionen och måste därmed ta ansvar för att barns rättigheter tillgodoses och att 

barnen blir hörda. Enligt Röda Korsets undersökning riskerar ensamkommande flyktingbarn att bli 

isolerade och att det måste skapas fler möjligheter för barnen att komma in i en gemenskap.80 

Sverige tar emot många ensamkommande flyktingbarn och det är viktigt att ta upp barnens 

rättigheter och berättelser på agendan. I barnkonventionen artikel 12 står det att barns röster måste 

bli hörda och i artikel 6 står det att alla barn har rätt till utveckling.81 Frågan är hur de 

ensamkommande barnen har det i Sverige och till vilken utsträckning staten tar hand om och värnar 

om barnens rättigheter. Hur kommer dessa barns framtid se ut och följer staten barnkonventionen? 

Även om staten har ratificerat barnkonventionen är det även viktigt att granska deras arbete och att 

höra barnens berättelser om hur de blir behandlade av samhället. 

Iranian Voices är en radioteater som består av nio verkliga berättelser från Iran som berättas av 

skådespelare från olika länder på fem olika språk. Projektet ville uppmärksamma läget i Iran efter 

demonstrationerna som ägde rum efter valet 2009, då många iranier demonstrerade mot 

valresultatet eftersom de vill ha demokrati och yttrandefrihet. Berättelserna handlar om olika 

livsöden och tar upp kvinnor och homosexuellas situation i Iran.82 De nio berättelserna har sänts via 

radio och webb och finns att ladda ner gratis. Riksteatern samarbetade med Sveriges Radio och 

radiostationer i Tyskland, England och Turkiet, projektet stöddes även av Sida. Riksteatern valde 

särskilt att samarbeta med Turkiet då det är grannland med Iran och för att den Turkiska 

radiostationen skulle gå att få in även i Iran.83 Seminarier hölls även i anslutning till projektet.84

Det går inte att säga hur många som har hört denna radioteater men den har fått stor spridning i och 

med att den har sänts i flera olika länder och även går att ladda ner gratis. 

48 minutes for Palestine är en teater som utspelar sig utan ord men med musik. Teatern handlar om 

en kvinna och man som kommer att bo tillsammans mot sina viljor. En kvinna bor för sig själv i ett 

79  Riksteatern.se, Vem sover i natt. http://riksteatern.se/vemsoverinatt Tillgänglig: 2013-05-11
80  Rödakorset.se, Vem sover i natt.http://www.redcross.se/pressrum/debattartiklar/vem-sover-i-natt/?
resid=1238433452&q=riksteatern&ilang=sv&hitnr=1&url=http%3a%2f%2fwww.redcross.se%2fpressrum
%2fdebattartiklar%2fvem-sover-i-natt
%2f&uaid=1C32F20B445DEEB8313BB60AC0418E28%3a38372E3232372E322E323535%3a5246724639253704795 
Tillgänglig: 2013-05-11
81  UNICEF.se, barnkonventionen. http://unicef.se/barnkonventionen Tillgänglig: 2013-05-16. Artikel 6 och 12. 
82  Riksteatern.se, Iranian Voices. http://www.riksteatern.se/iranianvoices Tillgänglig: 2013-05-07.
83  Kasapi. Intervju 2013-05-06. 
84  Riksteatern.se, Iranian Voices. http://www.riksteatern.se/iranianvoices Tillgänglig: 2013-05-07.
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hus när det en dag kommer en objuden man med resväska. Kvinnan känner inte mannen men 

mannen anser att detta är hans hem. I föreställningen slåss kvinnan och mannen om utrymmet i 

hemmet.85 Regissören Mojisola Adebayo och är från Storbritannien och i teatern uppmärksammar 

Adebayo relationen mellan Israel och Palestina och lyfter fram problematiken kring ockupationen 

och kvinnors rättigheter.86 Regissören valde att göra en tyst teater istället för att skriva på engelska. 

Adebayo tyckte att engelska språket inte passade då ockupation på engelska har flera olika 

betydelser exempelvis kan man säga att toaletten är ockuperad, vilket inte alls har samma betydelse 

som i situationen med ockuperingen i Israel- Palestinakonflikten.87 I och med att teatern är utan 

språk blir det lättare för alla att förstå och det blir inga språkliga barriärer eller missförstånd och 

döva kan även ta del av budskapet. 

Seven är en berättarteater där publiken får följa sju kvinnorättskämpar från sju olika länder. Dessa 

sju kvinnor kämpar alla för mänskliga rättigheter och berättelserna bygger på intervjuer som har 

gjorts med kvinnorna.88 Det fina med denna teater är att vem som helst kan skildra de olika 

kvinnornas berättelser och några som har läst rollerna är skådespelare och politiker så som Meryl 

Streep, Hillary Clinton, EU-minister Birgitta Ohlsson och riksdagsledamot Mikael Damberg med 

flera.89 Seven är ett internationellt projekt som drivs av Hedda Krauz Sjögren som samarbetar med 

organisationen Vital Voices Global Partnership.90 Vital Voices Global Partnership arbetar med att 

synliggöra kvinnliga ledare runt om i världen och stödja dem i sitt arbete så att kvinnorna i sin tur 

kan göra världen till en bättre plats.91 Seven har turnerat runt till flera olika länder och har översats 

till en rad olika språk Seven beskrivs som en föreställning som korsar nationers gränser och häver  

språkliga barriärer. Föreställningen har setts av 15000 människor sedan dess premiär 2008. 92 Denna 

berättarteater är fiffig på så sätt att många människor har fått gestalta kvinnorna som Seven handlar 

om och på så sätt blir de som läser rollerna berörda och aktiva när det kommer till kvinnokämparnas 

öde och fortsatta arbete, detta enligt Birgitta Englin.93 Det är viktigt att kvinnors röster får höras i 

världen då det oftast är mest utsatta. Denna berättarteater är också bra när det kommer till 

spridningen internationellt då den turnerar runt och har översatts till flera olika språk. Teaterformen 

som används i Seven är lämplig för blinda då det är en teater som berättas och inte innehåller några 

rörelser över scenen. 

85  Riksteatern.se, 48 minutes for Palestine. http://www.riksteatern.se/content/48-minutes-for-palestine Tillgänglig: 
2013-05-11.

86  British Council Blogs.org, 48 minutes for Palestine. http://britishcouncilblogs.org/africa/2011/03/22/48-minutes-
for-palestine/ Tillgängligt: 2013-05-11. 

87  Vimeo.com, 48 minutes for Palestine. http://vimeo.com/18330449 Tillgänglig: 2013-05-11. 
88  Riksteatern.se, Seven på Riksteatern. http://www.riksteatern.se/seven Tillgänglig: 2013-02-05. 
89  Riksteatern.se, Seven på Riksteatern. http://www.riksteatern.se/seven Tillgänglig: 2013-02-05. 
90  Sevenwomen.se. http://www.sevenwomen.se/en/om-seven/bakgrund Tillgänglig: 2013-02-05.
91  Vital voices.org, about us. http://www.vitalvoices.org/about-us/about Tillgänglig: 2013-05-14. 
92  Hedda.nu, Seven.http://hedda.nu/puff3/seven/ Tillgänglig: 2013-05-14. 
93  Englin, Birgitta. VD på Riksteatern. Intervju 2013-05-07.
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3.2 Riksteaterns arbete med mänskliga rättigheter 

I detta kapitlet kommer en beskrivning av hur Riksteatern kom till, vad deras mål är och hur de 

arbetar med mänskliga rättigheter. Med initiativ av Arthur Engberg, socialdemokratisk 

ecklesiastikminister bildades år 1933 Riksteaterns publikorganisation (RPO), numera Riksteatern.94 

Engbergs motivering var: ”Det är icke blott huvudstadens befolkning som har berättigat anspråk på 

att komma i åtnjutande av förstklassig teaterkonst. Nationen i övrigt kan med skäl resa ett likande 

anspråk.”95 Engberg ville med hjälp av lokala teaterföreningar flytta teatern närmare Sveriges 

befolkning. RPO:s konstituerande möte hålls i början av år 1934 men intresset ute i landet är stort 

och den första Riksteaterföreningen bildas i Bollnäs redan den 22 augusti 1933. Riksteatern gjorde 

det möjligt för människor i Sverige, som aldrig hade sett teater att nu se teater med hög kvalitet.96  

Enligt Riksteaterns stadgar artikel 3 står det att: Riksteatern är en folkrörelse vars intresse ligger i 

att ” […] ge alla en möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst oavsett var man bor i 

landet, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, utbildning, social eller etnisk tillhörighet”.97 Riksteatern 

arbetar aktivt med kulturell utveckling och vill att alla människor i samhället ska ha en möjlighet att 

påverka samhället och utveckla demokratin i Sverige.98  I Sverige finns det 236 riksteaterföreningar 

som arrangerar och utvecklar scenkonst, och är en del av Riksteater. Det finns även 46 

samarbetsorganisationer som har anslutit sig till Riksteatern. Riksteatern når varje år ut till cirka 1,2 

miljoner besökare.99 Riksteatern arbetar både internationellt och interkulturellt och vill arbeta 

utifrån hur Sverige och världen ser ut idag med en blandning av olika kulturella inslag och en allt 

mer globaliserad värld. Riksteatern arbetar för yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati ” 

[…] med kulturen och scenkonsten som kraft”.100  Riksteaterns internationella arbete är inriktat på 

minoritetsbefolkningar och deras språkliga och kulturella rättigheter. Fokus ligger även på de 

invandrargrupper som är störst i Sverige.101 

Sveriges regering ger årligen bidrag till Riksteatern och deras verksamhet. Regeringen ställer 

därmed vissa krav på Riksteatern i form av ett regleringsbrev där det står vissa riktlinjer som 

Riksteatern måste förhålla sig till. Några av riktlinjerna är att Riksteatern måste fokusera på vissa 

utsatta grupper så som barn och funktionsnedsatta. Riksteatern ska aktivt arbeta med 

tillgängligheten för funktionsnedsatta och utveckla tekniken i syfte att främja funktionsnedsatta. Det 

finns ett särskilt krav på att Riksteatern ska producera scenkonst på teckenspråk och att de aktivt ska 

94  Mair, Christopher, (red). Riksteatern 75 år. Riksteatern, Stockholm, 2008. s 3, 13. 
95  Mair. s 3. 
96  Mair. s 3, 5.
97  Normalstadgar för Riksteatern regionalt 2011. 

http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2011/10/NORMALSTADGAR-F%C3%96R-RIKSTEATERN-
REGIONALT.pdf  Tillgänglig: 2013-04-29. Artikel 3.

98  Riksteatern.se, om Riksteatern. http://www.riksteatern.se/om-riksteatern Tillgänglig: 2013-04-23. 
99  Riksteatern.se, om Riksteatern. http://www.riksteatern.se/om-riksteatern Tillgänglig: 2013-04-23. 
100  Riksteatern.se, internationellt. http://www.riksteatern.se/internationellt Tillgänglig: 2013-04-24. 
101  Riksteaterns kongress 2011 sammanfattning. 

http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2011/09/Kongressammanfattning.pdf  Tillgänglig: 2013-04-29. s 4. 
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arbeta för scenkonst för döva både på nationell och internationell nivå. Riksteatern ska arbeta för att 

öka barn och ungas intresse för scenkonst och även andra målgrupper som uteblir. Riksteatern ska 

bland annat arbeta för att utveckla Sveriges scenkonst och att scenkonst ska finnas tillgängligt för 

allmänheten i hela Sverige. Riksteatern ska främja mångfald och jämställdhet och arbeta både 

nationellt och internationellt.102

Några av Riksteaterns mål är att: ” Synliggöra och ifrågasätta samhällsfenomen, i syfte att skapa 

och belysa samhällsutveckling och tillväxt.” Och även att ”förmedla kunskap och läroprocesser som 

främjar livskvalitet, kreativitet, individens utveckling och god hälsa”.103 I detta stycke står beskrivet  

några historiska händelser där Riksteatern verkligen har uppfyllt dessa mål. År 1950 uruppförde 

Riksteatern baletten Fröken Julie av Birgit Cullberg. Cullberg och en grupp av dansare kallad 

Cullbergbaletten blev en del av Riksteaterns organisation år 1967 och är än idag en del av  

Riksteaterns organisation. Fröken Julie blev en stor succé på 50-talet och Cullberg gjorde baletten 

till något folkligt.104 Under 60-talet är Riksteatern den första teatern som satsar på skolteater. 

Riksteatern är även först med så kallad ”uppsökande teater” där teatern tog sig ut till platser som 

exempelvis fängelser och mentalsjukhus och spelade teater.105 Riksteatern är en organisation som 

vågar ta initiativ och som vågar ta upp känsliga ämnen. Fabriksflickorna var en teater som hade 

premiär år 1980. Teatern tog upp kvinnokampen och riktade sig mot kvinnliga arbetare som hade 

usla löner.106 En annan teater som tog upp missförhållanden bland svenska arbetare var Strejken på 

Volvo. Teatern skildrade just strejken på Volvo som ägde rum under år 1970. Arbetarna på Volvo 

strejkade för att deras arbete var så tungt och de arbetare som inte orkade med tempot blev utbytta 

mot yngre arbetskraft. Delar av teatergruppen som satte upp Strejken på Volvo hade tidigare satt upp 

Zigenaren på Dramaten. Zigenaren tog upp Romers, (förr kallat Zigenare) situation i samhället.107 

Tyst teater är en grupp som bildades år 1970 av några döva ungdomar och som har arbetat med 

Riksteatern sedan 1977. Tyst teater är en av få grupper i världen som använder sig utav 

teckenspråk.108 Tyst teater gör ett mycket viktigt arbete då teckenspråk inte är socialt accepterat i 

alla länder. Exempelvis besökte Tyst teater en skola i Cordoba, Argentina där det inte var tillåtet för 

de döva barnen att tala teckenspråk. Lärarna på skolan ansåg att barnen skulle få det svårare att lära 

sig spanska om de läste teckenspråk. Trots vissa oenigheter på skolan fick Tyst teater uppträda och 

kunde på så vis inspirera döva och uppmärksamma dövas rättigheter.109

102  Riksteatern.se, så styrs Riksteatern. http://www.riksteatern.se/sites/default/files/Om
%20oss/Riksteatern/Regleringsbrev_2013.pdf Tillgänglig: 2013-05-06. s 1-3.

103  Riksteaterns strategiska plan 2011-2015.  
http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2012/08/Riksteaterns_strategiska_plan_2011-2015.pdf Tillgänglig: 2013-
02-05. s 3. 

104  Mair. s 9. 
105  Mair. s 19. 
106  Mair. s 39. 
107  Mair. s 26-27.
108  Mair. s 56. 
109  Mair. s 55. 
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Följande presenteras några av de samarbeten och projekt Riksteatern arbetar med för att främja 

mänskliga rättigheter nationellt och internationellt. Riksteatern arbetar bland annat tillsammans med 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) för att stärka teckenspråk. Riksteatern och SDR vill att döva 

och hörselskadade ska få en ökad delaktighet inom kulturverksamheten på alla samhällsplan, 

nationellt och internationellt. Tillsammans vill de öka kunskapen om teckenspråk och döva och 

skapa positiva normer.110 Riksteatern vill även att teckenspråk ska räknas till ett utav 

minoritetsspråken.111 Ett av de internationella projekten Riksteatern arbetar med är Woman 

Playwrights International (WPIC) ett internationellt projekt där kvinnliga dramatiker kan skapa 

kontakter och få stöd i sitt arbete. Projektet är en plattform som arbetar för att kvinnor inom 

teatersektorn ska få ett internationellt erkännande.112 Ett annat projekt är Voices of change som 

uppmärksammar mänskliga rättigheter genom konst och kultur. Konstnärer från olika delar av 

världen får en chans att göra sin röst hörd i Sverige där de inte behöver vara rädda för att få 

reprimander eller bli fängslas för sina åsikter.113 Ytterligare ett projekt som främjar MR är Europe 

Now. Projektet är ett samarbete mellan Riksteatern och fyra andra teatrar i Nederländerna, 

Storbritannien, Tyskland och Turkiet. Samarbetets syfte är att skapa ett interkulturellt samarbete och 

kulturellt utbyte i Europa där fokus ligger på samtid och framtid.114

3.3 Intervjusvar från anställda på Riksteatern 

I följande stycke kommer intervjusvaren från de fem anställda på Riksteatern. Under varje fråga 

kommer en sammanställning av intervjupersonernas svar. Hela intervjupersonernas svar går att läsa 

i bilagan.

Intervjufrågorna som jag har ställt är: 

1. Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så fall varför? 

2. Vad anser du att Riksteatern som rikstäckande organisation har för ansvar för att förmedla 

    mänskliga rättigheter? 

3. Vad skulle Riksteatern kunna utveckla när det kommer till att förmedla och arbeta med     

     mänskliga rättigheter? 

4. Vilken/vilka av de mänskliga rättigheterna ser du att det talas mest om och        

    uppmärksammas i era uppsättningar just nu? Finns det en trend?

110  Riksteatern.se, SDR. http://www.riksteatern.se/sdr Tillgänglig: 2013-04-30.
111  Riksteaterns kongress 2011 sammanfattning. 

http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2011/09/Kongressammanfattning.pdf  Tillgänglig: 2013-04-29. s 4.
112  Riksteatern.se, WPCI. http://www.riksteatern.se/wpic Tillgänglig: 2013-05-01.
113  Riksteatern.se, Vocies of Change. http://www.riksteatern.se/voicesofchange Tillgänglig: 2013-05-01. 
114  Riksteatern.se, Europe Now. http://www.riksteatern.se/europenow Tillgänglig: 2013-05-01.
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1. Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så fall varför? 

På denna fråga svarade alla att scenkonst är ett bra medium men att scenkonst måste anpassas 

utifrån vem och vad det är som ska kommuniceras, alltså beroende på vilken grupp av människor 

det är som ska se på uppträdandet. Både Banafshe Hejazi verksamhetsutvecklare aspektpolitiska 

frågor på Riksteatern och Rani Kasapi uppdragsledare för internationell verksamhet på Riksteatern, 

menar att det behövs nya verktyg för att förmedla mänskliga rättigheter och att scenkonst är ett 

lämpligt verktyg.115 Alla ansåg att det är viktigt att scenkonst håller en god kvalitet. Det som gör 

scenkonst till ett bra medium för att förmedla scenkonst är att det utspelar sig live, alltså i nuet. 

Mikael Wranell tillförordnad chef för dramaturgiatet på Riksteatern, menar att livföreställningar har 

en stark genomslagskraft, en ”staying power”.116 Både Hejazi och Englin menar att scenkonst skapar 

både en intellektuell och känslomässig reaktion hos människor.117 Hejazi säger att personer som 

läser en rapport, går på seminarier eller andra evenemang med mänskliga rättigheter som tema 

oftast redan är pålästa och värnar redan om mänskliga rättigheter. Scenkonst kan då nå ut till en 

publik som inte redan känner till och värnar om de mänskliga rättigheterna. Hejazi menar att 

känslor inte ska underskattas för att nå ut med ett visst budskap men att det kan vara både på gott 

och ont och att vi inte får glömma att kultur ofta har används som propaganda i olika diktaturer och 

krig. Det är innehållet i kulturen som är viktigt och avgör om kultur används i ett gott syfte.118 

Människor upplever scenkonst i grupp vilket ger rum för samtal och debatt. Enligt Joakim Rindå 

uppdragsledare för arrangörs- och föreningsutveckling på Riksteatern, skapar scenkonst både 

reflektion och självreflektion. Rindå hävdar att Riksteaterföreningar runt om i Sverige skapar 

möjligheter för människor att mötas och byta perspektiv och idéer med varandra på en lokal och 

nationell nivå, vilket ökar förståelsen och toleransen mellan människor i samhället.119 Birgitta 

Englin VD på Riksteatern, talar om att scenkonst är en ”etikutvecklande process” där människor får 

ta del av andras perspektiv.120 Scenkonst kan även dra till sig andra organisationer som kämpar för 

mänskliga rättigheter och som kan vara med och informera i samband med en föreställning. Wranell 

säger att om en föreställning har en stark och bra handling kan den få uppmärksamhet i media vilket 

kan bidra till att skapa opinion och få upp ett ämne på den politiska agendan.121

115  Hejazi, Banafshe. Verksamhetsutvecklare aspektpolitiska frågor på Riksteatern. Intervju 2013-05-02. Kasapi, Rani. 
Uppdragsledare för internationell verksamhet på Riksteatern. Intervju 2013-05-06. 
116  Wranell, Mikael. Tillförordnad chef för dramaturgiatet på Riksteatern. Intervju  2013-04-24. 
117  Hejazi. Intervju 2013-05-02.  Englin, Birgitta. VD på Riksteatern. Intervju 2013-05-07.
118  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
119  Rindå, Joakim. Uppdragsledare för arrangörs- och föreningsutveckling. Intervju 2013-05-02.
120  Englin. Intervju 2013-05-07.
121  Wranell. Intervju 2013-04-23.
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2. Vad anser du att Riksteatern som rikstäckande organisation har för ansvar för att förmedla 

mänskliga rättigheter? 

De flesta intervjupersonerna anser att Riksteaterns styrka är att lyfta fram problem på agendan och 

att ge olika perspektiv. När det kommer till hur mycket arbete Riksteatern kan lägga på verksamhet 

som ligger utanför scenproduktion så är det en fråga om resurser menar Wranell.122 Englin menar att 

arbetet med mänskliga rättigheter genomsyrar hela Riksteaterns verksamhet både genom sin 

värdegrund och strategiska plan. Riksteatern är en folkrörelse som arbetar för att förverkliga en 

”[...] värld där mänskliga rättigheter försvaras och förverkligas.”123 Englin hävdar att Riksteatern 

arbetar konkret med mänskliga rättigheter men att det kanske inte alltid utåt tolkas som ett arbete 

för mänskliga rättigheter. Riksteatern mäter inte eller följer upp effekten av scenkonsten, något som 

scenkonsten och Riksteatern skulle kunna bli bättre på.124 Hejazi talar om att Riksteatern följer 

riktlinjer från Regeringen i form av ett regleringsbrev där det står att Riksteatern ska främja vissa 

rättigheter. Några av riktlinjerna är att Riksteatern ska arbeta med tillgänglighetsfrågor, 

interkulturell och internationell dialog.125 Flera av intervjupersonerna talar även om att Riksteatern 

gör scenkonst tillgängligt för hela Sverige och på så vis förmedlar de kultur till allmänheten, vilket 

är en mänsklig rättighet. Kasapi menar att det är svårt att hävda att scenkonst har ett ansvar för att 

förmedla mänskliga rättigheter men att det är önskansvärt att scenkonsten gör det då scenkonst är 

ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter.126

3. Vad skulle Riksteatern kunna utveckla när det kommer till att förmedla och arbeta med 

mänskliga rättigheter? 

Hejazi anser att de lokala riksteaterföreningarna skulle kunna arbeta ännu mer med främjandet av 

mänskliga rättigheter i samband med olika föreställningar och genom samverkan med olika 

civilsamhällsorganisationer på lokal och regional nivå. De anställda på Riksteatern skulle kunna 

utöka sin kompetens inom mänskliga rättigheter ännu mer. Riksteatern skulle även kunna samarbeta 

med fler organisationer och aktörer utanför kultursektorn. Hejazi anser att andra aktörer skulle 

gynnas av att samarbeta med Riksteatern då Riksteatern ”[...] har och äger verktyget och den 

konstnärliga processen som är scenkonsten.”127 Englin är inne på samma spår som Hejazi och menar 

att Riksteatern skulle kunna arbeta mer med olika organisationer och att andra organisationer skulle 

gynnas av ett samarbete med Riksteatern. Englin säger att det är viktigt att ha en stark utrikespolitik 

som gör att olika organisationer genom samverkan, tillsammans kan arbeta långsiktigt och hållbart 

122  Wranell. Intervju 2013-04-24. 
123  Englin. Intervju 2013-05-07.
124  Englin. Intervju 2013-05-07.
125  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
126  Kasapi. Intervju 2013-05-06. 
127  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
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genom olika projekt och finansieringsmöjligheter, något som Riksteatern försöker säkerställa i sina 

projekt.128 Kasapi menar att det finns en kompetens inom Riksteatern att utveckla och skapa fler 

projekt med fokus på mänskliga rättigheter men att det handlar om en prioriterings- och 

resursfråga.129 Rindå anser att Riksteatern i högre grad skulle kunna fånga upp de ideellt 

engagerades idéer och tankar för att se vilka intressen och engagemang som finns kring mänskliga 

rättighets frågor. För att sedan lyfta fram dem i olika arrangemang och föreställningar. Rindå skulle 

vilja utveckla ett geografiskt obundet samarbetet där personer från olika riksteaterföreningar kan 

lyfta fram frågor som engagerar dem och se om det finns andra som delar samma intresse på andra 

orter i Sverige. Då skulle flera och nya intressanta idéer komma fram.130 Wranell anser att om 

Riksteatern ska ha en chans att påverka gäller det att skapa så bra förutsättningar som möjligt och 

det skapas genom bra föreställningar, bra samarbete med organisationer eller institutioner och 

lokala eldsjälar som är intresserade och engagerade. Det gäller också att ha timing när det kommer 

till vad som ska kommuniceras, alltså att föreställningarna tar upp aktuella ämnen som engagerar 

många.131 

4. Vilken/vilka av de mänskliga rättigheterna ser du att det talas mest om och 

uppmärksammas i era uppsättningar just nu? Finns det en trend?

Wranell och Rindå kan inte se någon trend eller att det görs scenkonst specifikt utifrån en mänsklig 

rättighet utan det handlar i stället om vad som är på agendan i nuläget.132 Alla intervjupersoner anser 

att Riksteatern främjar mänskliga rättigheter i allmänhet och att Riksteatern är lyhörda för 

diskussionerna som finns i samhället. Englin vill poängtera att Riksteatern sedan sin start har 

undersökt scenkonstens roll för att verka för mänskliga rättigheter och för att synliggöra och göra 

människor delaktiga i samhället. Riksteatern var bland annat först i Sverige med att satsa på en barn 

och ungdomsteater ensemble och att spela teater på fängelser.133  Wranell menar att Riksteatern är 

beroende av vad de olika riksteaterföreningarna ute i landet vill ha för utbud. Begränsade resurser 

avgör också vad som visas på scenen. Riksteatern får in många förslag på uppträdanden och det 

gäller hela tiden att göra en omvärldsanalys för att se vilka frågor Riksteatern ska belysa.134 Rindå 

säger att när det kommer till de lokala riksteaterföreningarna så utgår samtalen ifrån att 

föreningarna vill skapa ett bättre samhälle och skapa en bra värdegrund.135 

128  Englin. Intervju 2013-05-07.
129  Kasapi. Intervju 2013-05-06. 
130  Rindå. Intervju 2013-05-02. 
131  Wranell. Intervju  2013-04-24. 
132  Wranell. Intervju  2013-04-24. Rindå. Intervju 2013-05-02. 
133  Englin. Intervju 2013-05-07.
134  Wranell. Intervju  2013-04-24. 
135  Rindå. Intervju 2013-05-02. 

22



Enlig Kasapi har yttrandefrihet, homosexuellas och kvinnors rättigheter tidigare stått i centrum.136 

Englin menar att yttrandefrihet är ett ämne som ständigt återkommer i mycket av Riksteaterns 

verksamhet och även rätten till att bli synliggjord och lyssnad till.137 De kvinnliga 

intervjupersonerna ser att det nu finns ett fokus på invandringspolitik, normaliseringen av rasism, 

papperslösa, ensamkommande flyktingbarn och på hur Sverige ser på sin befolkning idag. 138  

Hejazi säger att Riksteatern är mån om att reflektera samtiden och ser det som sin uppgift och 

ansvar att reagera på samhällsutvecklingen och den offentliga debatten. Riksteatern är också måna 

om vem som får berättar en historia och vem som har och får tolkningsföreträde. Riktig delaktighet 

och inflytande kräver att olika röster och perspektiv får plats runt bordet. Det gäller att ha mångfald 

bland publik, skådespelare, teaterarbetare och kritiker.139  

4. Analys

I detta kapitel kommer analysen av uppsatsens teorier och empiri att pressenteras. Analysen 

kommer att utgå ifrån uppsatsens frågeställningarna och för att förenkla läsningen kommer analysen 

att delas in under de två olika frågeställningarna. 

4.1 Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så 
fall varför?

Alla intervjupersoner har hävdat att scenkonst är ett bra medium för att förmedla mänskliga 

rättigheter av olika anledningar. Rindå hävdar att Riksteaterföreningar runt om i Sverige skapar 

möjligheter för människor att mötas och byta perspektiv och idéer med varandra på en lokal och 

nationell nivå, vilket ökar förståelsen och toleransen mellan människor i samhället.140 Birgitta 

Englin VD på Riksteatern, talar om att scenkonst är en ”etikutvecklande process” där människor får 

ta del av andras perspektiv.141 För att människor ska kunna öka toleransen för varandra och för att 

människor ska ta till sig de mänskliga rättigheterna är det viktigt att allas perspektiv blir 

synliggjorda. Detta styrks av Donnelly som anser att alla kulturers perspektiv är viktiga när det 

kommer till att tolka och implementera mänskliga rättigheter, eftersom alla länder enligt Donnelly 

tolkar mänskliga rättigheter olika.142 Det är viktigt att alla människors perspektiv och historier blir 

synliggjorda då ett land kan anse att en mänsklig rättighet är självklar medan ett annat land har en 

136  Kasapi. Intervju 2013-05-06.
137  Englin. Intervju 2013-05-07. 
138  Kasapi. Intervju 2013-05-06. Hejazi. Intervju 2013-05-02. Englin. Intervju 2013-05-07. 
139  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
140  Rindå. Intervju 2013-05-02.
141  Englin. Intervju 2013-05-07.
142  Donnelly. s 90, 96-97. 
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helt annat åsikt om samma rättighet. Exempelvis har USA dödsstraff medan Sverige, som inte är 

helt olikt USA kulturellt sett har förbjudit dödsstraff. Genom att synliggöra olika historier från 

människor runt om i världen bidrar scenkonst till att fler människor kan ta det av andra individers 

perspektiv både på lokal och internationell nivå, vilket gör att människor kan få en större förståelse 

för andra individers situationer och kulturer och en bättre förståelse för varandra ökar chansen för 

att människor ska behandla varandra mer jämställt och respektfullt. 

Bamford menar att konst får människor att involvera sig och skapar en känsla av samhörighet vilket 

motiverar vårt lärande. Konst bidrar även till en positiv självinsikt och stärkt identitet vilket är 

viktigt när det kommer till att uppnå ett framgångsrikt lärande och ett fortsatt lärande livet ut. 

Genom konst kan människor bilda en kulturell medvetenhet vilket får dem att acceptera sig själva 

och andra människor.143 Om Bamfords teori tas i beaktande skulle då barn och ungas kulturella 

medvetenhet och känsla av gemenskap stärkas om de får ta del av kulturlivet i form av exempelvis 

scenkonst. Om barn och unga får en ökad kunskap kring de mänskliga rättigheterna genom 

scenkonst skulle det kunna leda till att de involverar sig mer. Då Bamfords studie är genomförd på 

barn och unga går det inte att säga exakt hur vuxna utvecklas av ett kreativt lärande. Men barn blir 

vuxna och om de har fått ta del av en kreativ läroprocess växer de troligt vis upp med en större 

förståelse för andra kulturer och individer vilket följer med och utvecklas genom hela livet.

Bamford hävdar att om barn får en bredare utbildning stimuleras deras kreativitet och 

inlevelseförmåga och att inlevelse är en källa till att förstå andra människor och deras livssituation. I 

UNESCO:s undersökning var det 80 procent av länderna som ansåg att en konstrik utbildning 

förbättrade barns sociala och kulturella förståelse.144 88 procent ansåg även att konstrika 

utbildningar hade förbättrat den kulturella dialogen och förståelsen för andra kulturer. I 

undersökningen ansåg vissa länder att konstrika utbildningar är bra när det kommer till att 

förebygga rasism, mobbing och utanförskap.145 Eagleton hävdar liksom Bamford att fantasi och 

inlevelseförmåga är de förmågor som gör att vi kan känna empati för varandra vilket gör det möjligt 

för människor att tänka sig in i andra människors situationer och få förståelse för andra kulturer.146 

Eagleton refererar till Richard Rorty som hävdar att det är svårare för människor att känna 

medkänsla om de har det dåligt ställt. Eagleton menar att detta då skulle innebära att ”[...] välstånd 

befriar oss från egoism [...] ”.147 Eagleton menar att  Rortys teori kan stämma men att medkänsla är 

medfött och tillhör människans sociala natur.148 Ingen kan undgå den rasistiska stämning som 

spridits i Europa sedan den ekonomiska krisen. När ekonomin minskar och arbetslösheten ökar i 

143  Bamford. s 19-20. 
144  Bamford. s 119.
145  Bamford. s 133, 136.
146  Eagleton. s 60. 
147  Eagleton. s 62. 
148  Eagleton. s 125-126. 
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länder klagar ofta befolkningen på invandringen och beskyller personer med utländsk bakgrund för 

att de tar all arbetskraft. Andra utsatta människor blir även beskyllda för att de lever på andras 

bekostnad. I detta fall kan det stämma att människor har svårt för att känna medkänsla för 

människor som har det sämre ställt. Men frågan är om människor inte skulle känna mer medkänsla 

för varandra om de var mer insatta i varandras kulturer och perspektiv. Scenkonst skulle då vara en 

bra metod för att få människor att få mer förståelse för varandra. 

Både Hejazi och Englin menar att scenkonst skapar både en intellektuell och känslomässig reaktion 

hos människor.149 Hejazi menar att känslor inte ska underskattas när det kommer till att nå ut med 

vissa budskap som exempelvis mänskliga rättigheter. Hejazi säger att personer som läser en rapport, 

går på seminarium eller andra evenemang med mänskliga rättigheter som tema oftast redan är 

pålästa och värnar redan om mänskliga rättigheter. Scenkonst kan då nå ut till en publik som inte 

redan känner till och värnar om de mänskliga rättigheterna.150 Det faktum att scenkonst utspelar sig 

live gör att budskapet får en stark genomslagskraft enligt Wranell.151 Riksteatern arbetar både 

nationellt och internationellt och Riksteaterns vision är: ”Scenkonst som sätter tankar och känslor i 

rörelse för alla överallt.”152 I och med att Riksteatern finns i hela Sverige och även arbetar 

internationellt innebär det att Riksteatern har en relativt stor spridning och på så sätt kan scenkonst 

nå ut till nya målgrupper som inte redan känner till och värnar om de mänskliga rättigheterna. 

Riksteatern arbetar med scenkonst för barn och unga och på samma sätt som en konstrik utbildning 

kan påverka människor på ett positivt sätt kan scenkonst, som är en konstform påverka människor 

att få mer inlevelseförmåga och sätta sig in i andra människors situationer. 

I och med att scenkonst upplevs i grupp skapar scenkonst möjlighet för människor att samtala och 

diskutera föreställningen och Rindå menar att scenkonst skapar möjligheter för både reflektion och 

självreflektion.153 Enligt Eagleton talade filosofen Francis Bacon om ”förståndets kultivering” alltså 

att kultur används för att odla förståndet.154 Eagleton menar att samhället använder sig utav kultur 

för att skapa en gemenskap mellan statens invånare. För att en befolkning ska se sig som ett folk 

krävs det att befolkningen kultiveras så att individer inte endast tänker på sina egna intressen utan 

folkets bästa.155 Klaic är också inne på samma spår som Eagleton och hävdar att teater är ett bra 

medel för att sammanfoga splittrade samhällen och för att främja internationella samarbeten.156 

149  Hejazi. Intervju 2013-05-02. Englin. Intervju 2013-05-07.
150  Hejazi. Intervju 2013-05-02. 
151  Wranell. Intervju 2013-04-23. 
152  Riksteaterns strategiska plan 2011-2015.  
http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2012/08/Riksteaterns_strategiska_plan_2011-2015.pdf Tillgänglig: 2013-02-
05. 
153  Rindå. Intervju 2013-05-02. 
154  Eagleton. s 9.
155  Eagleton. s 15. 
156  Coveney, Michael. Dragan Klaic obituary. The Guardian. 2011-09-27. 

http://www.guardian.co.uk/stage/2011/sep/27/dragan-klaic-obituary  Tillgänglig 2013-04-09.
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Klaic anser att teater är ett bra forum för att förbättra samhället och att scenen är en bra plats för att 

bland annat ta upp komplexa problem, förändra attityder i samhället och förändra immigrationen.157  

I och med dagens globalisering och globala politik är den kollektiva gemenskapen mellan 

människor något som sprids från att gälla ett land till att sakta bli universellt. Vi kan idag sätta våra 

egna behov åt sidan och känna gemenskap med människor runt om i världen. I och med politiska 

organ som exempelvis Europeiska unionen (EU) och Nordatlantiska fördragsorganisationen 

(NATO) blir vår kultivering bredare och människor känner inte endast solidaritet med sitt eget 

landsfolk utan även med befolkningen i andra länder och tillslut förhoppningsvis hela den 

mänskliga befolkningen. Men det är en lång väg kvar tills alla människor på jorden kan uppnå och 

känna denna gemenskap. I och med segregation och brist på förståelse skapas det klyftor mellan 

människor, men med hjälp av bland annat scenkonst kan förståelsen för andra individer och kulturer 

ökas och förhoppningsvis stärks då människors gemenskap och kollektiva tänk. 

Bamford talar om att människor har skapat olika sätt att kommunicera på som exempelvis genom 

språk, skrift, Internet och att konst är en annan typ av kommunikationsmedel. Konst har alltid varit 

en del av människans kommunikationsmedel och barn kommunicerar genom konst långt innan de 

börjar tala eller skriva.158 Enligt Bamford hävdar Herbert Read att konst är: ”A language of symbols 

that communicate meaning without hinderence from country to country across the centuries.”159 

Eftersom scenkonst är en typ av kommunikationsmedel borde scenkonst användas mer för att nå ut 

med olika budskap och samhällskritik. Scenkonst är ett bra medium på grund av att scenkonst går 

att variera på alla möjliga sätt och att det är en konst- och kommunikationsform som är 

inkluderande. Människor kan ta till sig scenkonst oavsett vad de talar för språk, har för bakgrund 

eller funktionshinder. Riksteatern har bland annat framfört scenkonst med och utan ord, på olika 

språk och på teckenspråk. 

Alla intervjupersoner hävdar att kvalitet är viktigt när det kommer till att förmedla ett budskap 

genom scenkonst. Wranell hävdar att en föreställning som har en stark handling och ett bra budskap 

kan få uppmärksamhet via media och på så vis skapa opinion och få fram ett aktuellt ämne på den 

politiska agendan.160 Det är svårt att säga vad som är bra respektive dålig kvalitet. Men poängen är 

att om scenkonst ska behandla ett ämne som berör mänskliga rättigheter ska det göras genom en bra 

kunskapsgrund och ett bra genomförande. Det är viktigt att genomförandet görs på ett trovärdigt 

sätt och att de som agerar på scenen ger berättelserna liv på ett trovärdigt sätt. Pjäsen Vem sover i 

natt? spelades av Ubah Musse som berättade en självupplevd historia om hur det är att komma till 

Sverige som ensamkommande flyktingbarn.161 Musses historia var självupplevd och kunde därmed 

157  Klaic. s x, xii.
158  Bamford. s 19-20, 35.
159  Bamford. s 35. 
160  Wranell. Intervju 2013-04-23.
161  Riksteatern.se, Vem sover i natt. http://riksteatern.se/vemsoverinatt Tillgänglig: 2013-05-11
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leverera en hög trovärdighet och ett högst aktuellt ämne som behöver aktualiseras och flyttas fram 

på den politiska agendan. Föreställningar som Vem sover i natt? kan bidra med att sprida kunskap 

om mänskliga rättigheter på ett trovärdigt och kvalitativt sätt. 

Kultur kan även ha en negativ sida och stå i vägen för mänskliga rättigheter. Donnelly menar att en 

stat i vissa fall skyller på kulturen när det kommer till att implementera en viss rättighet. Donnelly 

påpekar att kultur inte är något statiskt och att kultur är i ständig förändring.162 Något som var en 

kulturell självklarhet förr är det inte nu, som exempelvis att dödsstraff var självklart i Sverige förr 

men inte är det idag. Eagleton hävdar att kultur är ” […] det vi lever av och […] det vi lever för” 

och att kultur oftast ligger människor varmare om hjärtat än exempelvis mänskliga rättigheter.163 I 

och med att kultur ligger människor så nära kan kultur komma i vägen för människors förnuft och 

försvåra arbetet med de mänskliga rättigheterna. Hejazi menar att känslor inte ska underskattas för 

att nå ut med ett visst budskap men att det kan vara både på gott och ont och att vi inte får glömma 

att kultur ofta har används som propaganda i olika diktaturer och krig. Det är innehållet i kulturen 

som är viktigt och avgör om kultur används i ett gott syfte.164

4.2 Hur arbetar Riksteatern med mänskliga rättigheter och vad anser 
Riksteatern att de har för ansvar för att förmedla mänskliga rättigheter?

Enligt Riksteaterns stadgar artikel 3 står det att: Riksteatern är en folkrörelse vars intresse ligger i 

att ” […] ge alla en möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst oavsett var man bor i 

landet, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, utbildning, social eller etnisk tillhörighet”.165 

Riksteaterns intresse ligger därmed i linje med förbudet mot diskriminering enligt artikel 14 i 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.166 Riksteatern arbetar aktivt med kulturell utveckling och vill att alla människor i 

samhället ska ha en möjlighet att påverka samhället och utveckla demokratin i Sverige.167 Alltså 

arbetar Riksteatern även efter artikel 15 i ICCPR där det står att kultur ska främjas och få möjlighet 

att utvecklas.168 Riksteatern arbetar både internationellt och interkulturellt och vill arbeta utifrån hur 

Sverige och världen ser ut idag med en blandning av olika kulturella inslag och en allt mer 

162  Donnelly. s 96-97, 102-103. 
163  Eagleton. s 155. 
164  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
165  Normalstadgar för Riksteatern regionalt 2011. 

http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2011/10/NORMALSTADGAR-F%C3%96R-RIKSTEATERN-
REGIONALT.pdf  Tillgänglig: 2013-04-29. Artikel 3.

166  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104
.pdf  Tillgänglig: 2013-04-23. Artikel 14. 

167  Riksteatern.se, om Riksteatern. http://www.riksteatern.se/om-riksteatern Tillgänglig: 2013-04-23. 
168  Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060505/44fcfb237283ba3a391609d394755c60/Konventionen
%20om%20ek%20soc%20och%20kult%20r%C3%A4ttigheter.pdf Tillgänglig: 2013-02-13. Artikel 15. 
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globaliserad värld. Riksteatern arbetar för yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati ” […] 

med kulturen och scenkonsten som kraft”.169 Alltså arbetar Riksteatern med mänskliga rättigheter 

med scenkonst som verktyg. Riksteaterns internationella arbete är inriktat på minoritetsbefolkningar 

och deras språkliga och kulturella rättigheter. Fokus ligger även på de invandrargrupper som är 

störst i Sverige.170 Enligt ICCPR artikel 15 och den allmänna förklaringen av de mänskliga 

rättigheterna artikel 27, är kultur och utveckling en mänsklig rättighet.171 Några av Riksteaterns mål 

är att ”Synliggöra och ifrågasätta samhällsfenomen, i syfte att skapa och belysa samhällsutveckling 

och tillväxt”.172 Genom scenkonst bidrar därmed Riksteatern med att sprida kultur och tillväxt i 

Sverige och även internationellt. 

I och med att kultur är en mänsklig rättighet är det statens ansvar att se till att alla medborgare har 

möjlighet att ta del av kultur och vetenskapliga framsteg. Enligt Klaic får folkteatrar allt mindre 

statliga bidrag då staten vill att teatrarna själva ska dra in pengar. Folkteaterns biljettpriser är i 

allmänhet lägre än hos stora underhållningsteatrar som har det lättare att få in pengar genom 

biljettintäkter. Men till skillnad från kommersiell teater tar folkteatrar ofta upp realistiska handlingar 

och ämnen som uppmanar till debatt. Klaic menar att den publik som sitter på en subventionerad 

teater är ett litet minisamhälle med medborgare som är engagerade i en demokrati medan publiken 

på en kommersiell teater endast vill bli underhållna. I och med att staten bidrar med allt mindre 

pengar hotas då folkteatrar som är beroende av statliga bidrag för att hålla igång sin verksamhet. 173 

Om de lokala folkteatrarna stänger blir kulturlivet svåråtkomligt och det blir även svårare för 

allmänheten att ha råd att ta del av kulturlivet och därmed deras rättigheter. I konventionen om de 

mänskliga rättigheterna står det att ” [...] kulturens områden […] ska […] uppmuntras och 

utvecklas”.174 Men utan ekonomiskt stöd till folkteatrar blir det även svårare för konstnärer att 

utveckla nya konstformer och uttryck inom scenkonst då konstnärernas frihet som är nödvändig för 

skapandet begränsas utav att teatrarna inte får något ekonomiskt stöd. Scenkonst bidrar med mer än 

bara underhållning. Scenkonst tar upp viktiga samhällsproblem och känsliga ämnen som andra 

kommersiella media inte tar upp. Scenkonst får människor att tänka samhällskritiskt, reflektera över 

169  Riksteatern.se, internationellt. http://www.riksteatern.se/internationellt Tillgänglig: 2013-04-24. 
170  Riksteaterns kongress 2011 sammanfattning. 

http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2011/09/Kongressammanfattning.pdf  Tillgänglig: 2013-04-29. s 4. 
171  Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Artikel 15. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060505/44fcfb237283ba3a391609d394755c60/Konventionen
%20om%20ek%20soc%20och%20kult%20r%C3%A4ttigheter.pdf Tillgänglig: 2013-02-13. 

       Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 2008.  
http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf Tillgänglig: 2013-02-13. Artikel 
27.

172  Riksteaterns strategiska plan 2011-2015.  
http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2012/08/Riksteaterns_strategiska_plan_2011-2015.pdf Tillgänglig: 2013-
02-05. s 3. 

173  Klaic, Dragan. Resetting the Stage: Public Theatre Between the Market and Democracy. Bistrol  och Chicago, 
2012. s 14-15.
174  Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060505/44fcfb237283ba3a391609d394755c60/Konventionen
%20om%20ek%20soc%20och%20kult%20r%C3%A4ttigheter.pdf Tillgänglig: 2013-02-13. 
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problem och diskutera dem med övriga i publiken. 

I och med att Sveriges regering bidrar med pengar till Riksteatern måste Riksteatern arbeta med 

vissa riktlinjer. Några av riktlinjerna innebär att Riksteatern ska arbeta aktivt med att producera 

scenkonst på teckenspråk, arbeta med att utveckla scenkonst för döva nationellt och internationellt, 

främja funktionsnedsatta, arbeta med att utveckla scenkonst, öka intresset för scenkonst hos 

specifikt barn men även andra målgrupper som idag uteblir och främja mångfald och 

jämställdhet.175 När det kommet till att främja mångfalden menar Klaic att teater länge har varit en 

underhållningsform för de välbärgade i samhället och att teateråskådarna i Europa idag fortfarande 

till stor del består av vit medelklass.176 Klaic menar att det finns mängder av förutfattade meningar 

om varför personer med utländsk bakgrund inte går på teater men att den verkliga orsaken beror på 

teatrarna själva. Klaic menar att problemet ligger i att personer med utländsk bakgrund anser att 

teaterföreställningarna inte handlar om dem och därför inte är något för dem. För att öka 

mångfalden bland publiken krävs det att mångfalden ökas bland de som står på scenen och bland 

övriga teaterarbetare. Det är även viktigt att skapa en mångfald när det kommer till val av repertoar, 

teman och språk för att öka intresset för scenkonst hos personer med utländsk bakgrund.177 Enligt 

Hejazi är Riksteatern mycket mån om mångfalden. Riksteatern är också mån om vem som får 

berätta en historia och vem som har och får tolkningsföreträde. Riktig delaktighet och inflytande 

kräver att olika röster och perspektiv får plats runt bordet. Det gäller att ha mångfald bland publik, 

skådespelare, teaterarbetare och kritiker.178 

Genom att se på de exempel i uppsatsen som visar hur Riksteatern arbetar med mänskliga 

rättigheter  i sin scenkonst och övriga projekt blir det tydligt att Riksteatern har fokuserat på 

regeringens riktlinjer, som alla främjar mänskliga rättigheter. Några av exemplen som har nämnts är 

att Riksteatern samarbetar med SDR för att öka dövas delaktighet och för att stärka teckenspråket.179 

Englin och Hejazi anser att Riksteatern skulle kunna arbeta ännu mer med andra organisationer och 

att andra organisationer skulle gynnas av ett samarbete.180 Hejazi menar att andra organisationer 

skulle gynnas då Riksteatern […] har och äger verktyget och den konstnärliga processen som är 

scenkonsten”.181 Dessa intervjupersoner ser scenkonst som ett verktyg som kan gynna flera olika 

parter, scenkonsten kan ha ett syfte mer än att underhålla. Scenkonst kan även användas som ett 

medel för att föra ett budskap eller meddelande vidare. Bamford styrker även tesen om att 

scenkonst/konst är en form av kommunikationsmedel.182 

175  Riksteatern.se, så styrs Riksteatern. http://www.riksteatern.se/sites/default/files/Om
%20oss/Riksteatern/Regleringsbrev_2013.pdf Tillgänglig: 2013-05-06. s 1-3.

176  Klaic. s 28-29.
177  Klaic. s 29-30.
178  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
179  Riksteatern.se, SDR. http://www.riksteatern.se/sdr Tillgänglig: 2013-04-30.
180  Englin. Intervju 2013-05-07. Hedjazi. Intervju 2013-05-02. 
181  Hejazi. Intervju 2013-05-02. 
182  Bamford. s 19-20, 35.
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Ytterligare exempel där Riksteatern aktivt har arbetat med mänskliga rättigheter är när 

Teatergruppen Tyst teater åkte till en skola i Argentina för att spela upp teater på teckenspråk och 

för att öka kunskapen och förståelsen kring döva och teckenspråk.183 Riksteatern tar upp olika 

perspektiv och arbetar mycket med mångfald på scenen och även när det kommer till scenkonstens 

handling och språk. Pjäsen African Cinderella fokuserade på kvinnors och barns rättigheter och 

satte in pjäsen i de ghananska barnens kontext.184 I Vem sover i natt? fick publiken möta Ubah 

Musse från Somalia, som själv har upplevt hur det är att komma som ensamt flyktingbarn till 

Sverige.185 Radioteatern Iranian Voices uppmärksammade kvinnors och homosexuellas berättelser 

av läget i Iran. Berättelserna spelades in på flera olika språk med hjälp av olika skådespelare med 

blandat ursprung.186 Även berättarteatern Seven som tar upp sju kvinnorättsaktivisters kamp, har 

berättats av personer med blandat ursprung och översatts till flera olika språk, vilket gör 

scenkonsten mer lättillgänglig för fler människor och värnar om mångfalden.187 48 minutes for 

Palestine uppmärksammade kvinnors rättigheter och lyfte fram Israel- Palestinakonflikten utan att 

använda språk, vilket gjorde det enklare för alla att ta till sig budskapet, då det inte uppstår några 

språkliga barriärer och gjorde pjäsen mer lättillgänglig för döva.188 Alla dessa exempel visar hur 

Riksteatern arbetar med mänskliga rättigheter, för en ökad mångfald och för att få en större 

majoritet människor att vilja gå och ha möjlighet att uppleva kultur och scenkonst.

När det kommer till vad Riksteatern anser att de har för ansvar för att förmedla mänskliga 

rättigheter anser intervjupersonerna att Riksteaterns främsta styrka är att lyfta fram problem på 

agendan och att ge olika perspektiv. Intervjupersonerna poängterar att Riksteatern gör scenkonst 

tillgängligt för Sveriges befolkning och att de på så vis ansvarar för att förmedla kultur vilket är en 

mänsklig rättighet. Englin menar att arbetet med mänskliga rättigheter genomsyrar hela Riksteaterns 

verksamhet både genom sin värdegrund och strategiska plan. Riksteatern är en folkrörelse som 

arbetar för att förverkliga en ”[...] värld där mänskliga rättigheter försvaras och förverkligas.”189 I 

och med att Sverige har ratificerat de mänskliga rättigheterna och Riksteatern är en folkstyrd och 

demokratisk organisation, blir mänskliga rättigheter något som Riksteatern måste förhålla sig till 

och det blir naturligt att Riksteaterns verksamhet genomsyras av mänskliga rättigheter. Englin säger 

att Riksteatern arbetar aktivt med mänskliga rättigheter men att det utåt inte alltid tolkas som ett 

arbete med mänskliga rättigheter. Riksteatern mäter eller följer inte heller upp effekterna av 

scenkonsten, något som Englin menar att de kan bli bättre på.190 Kasapi säger att det är svårt att 

hävda att scenkonst har ett ansvar för att förmedla mänskliga rättigheter men att det är önskvärt att 

183  Mair. s 56.
184  Riksteatern.se, African Cinderella. http://www.riksteatern.se/cinderella Tillgänglig: 2013-05-07. 
185  Riksteatern.se, Vem sover i natt. http://riksteatern.se/vemsoverinatt Tillgänglig: 2013-05-11
186  Riksteatern.se, Iranian Voices. http://www.riksteatern.se/iranianvoices Tillghttp://www.riksteatern.se/content/48-

minutes-for-palestineänglig: 2013-05-07.
187  Riksteatern.se, Seven på Riksteatern. http://www.riksteatern.se/seven Tillgänglig: 2013-02-05. 
188  Riksteatern.se, 48 minutes for Palestine. Tillgänglig: 2013-05-11.
189  Englin. Intervju 2013-05-07.
190  Englin. Intervju 2013-05-07.
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scenkonsten gör det då scenkonst är ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter.191 Här 

kommer vi in på frågan om vad konst och kultur har för syfte. Konst och kultur kan ha många 

syften, den kan underhålla, informera, provocera, upplysa, ja listan kan bli lång. Men det är svårt att 

hävda att scenkonst måste ha ett budskap innehållande mänskliga rättigheter. Riksteatern har dock 

ett ansvar för att förmedla mänskliga rättigheter just för att de har vissa riktlinjer från riksdagen som 

de måste följa och för att mänskliga rättigheter är en del av den svenska demokratin.

Hejazi menar att de lokala riksteaterföreningarna skulle kunna arbeta ännu mer med främjandet av 

mänskliga rättigheter i samband med olika föreställningar och genom att samarbeta med olika 

civilsamhällsorganisationer på lokal och regional nivå. Hon anser även att de anställda på 

Riksteatern skulle kunna utöka sin kompetens inom mänskliga rättigheter.192 Kasapi hävdar att 

Riksteatern redan äger en stor kompetens när det kommer till att skapa och utveckla projekt med 

fokus på mänskliga rättigheter, men att det handlar om en prioriterings och resurs fråga när det 

kommer till vad Riksteaterns projekt och scenkonst ska innehålla.193 Wranell menar att Riksteatern 

är beroende av vad riksteaterföreningarna vill ha för utbud. Wranell nämner liksom Kasapi att 

resurserna även avgör vad som ska visas på scenen.194 I och med att Riksteatern endast får ett 

begränsat anslag från regeringen är Riksteatern även beroende av att tjäna pengar på sina 

föreställningar detta och riksteaterföreningarnas önskemål styr hur mycket resurser Riksteatern kan 

lägga på sitt arbete med mänskliga rättigheter. Riksteaterns främsta uppgift är trotts allt att skapa 

scenkonst för folket. 

För att undersöka vilka rättigheter Riksteatern arbetar med handlade en av intervjufrågorna om 

huruvida intervjupersonerna kunde se en trend eller om det var en viss rättighet som 

uppmärksammades just nu. På denna fråga svarade de manliga intervjupersonerna att det inte fanns 

en trend och att Riksteatern inte arbetar utifrån specifika rättigheter utan att Riksteaterns scenkonst 

tar upp ämnen som uppmärksammas i samhället.195 De kvinnliga intervjupersonerna ser däremot att 

fokus i nuläget ligger på invandringspolitik, normalisering av rasism, papperslösa, ensamkommande 

flyktingbarn och hur Sverige ser på sin befolkning idag.196 Dessa ämnen är högst aktuella för vad 

som är på agendan i Sverige idag och på så vis har de manliga intervjupersonerna rätt i att 

Riksteatern i högsta grad är lyhörda för den allmänna samhällsdebatten även om de inte pekade på 

ett visst ämne. 

191  Kasapi. Intervju 2013-05-06. 
192  Hejazi. Intervju 2013-05-02. 
193  Kasapi. Intervju 2013-05-06.
194  Wranell. Intervju 2013-04-24. 
195  Rindå. Intervju 2013-05-02. Wranell. Intervju 2013-04-24. 
196  Englin. Intervju 2013-05-07. Hedjazi. Intervju 2013-05-02. Kasapi Intervju 2013-05-06.
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5. Slutsatser

I föregående kapitel presenterades analysen av uppsatsens material och i detta kapitel kommer 

svaren på uppsatsens frågeställningar att presenteras. Problemet som denna undersökning vill svara 

på är hur mänskliga rättigheter ska läras ut och förmedlas till människor på ett bra sätt och om 

kultur, i detta fall scenkonst, är ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter. För att kunna 

svara på detta har Riksteatern använts som exempel. Därav har Riksteaterns arbete med mänskliga 

rättigheter undersökts samt även vad Riksteatern själva anser att de har för ansvar för att förmedla 

mänskliga rättigheter. 

Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så fall varför?

Analysen visar att scenkonst är ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter på flera 

punkter, men att det även finns en baksida med scenkonst/konst och kultur som 

kommunikationsmedel. Baksidan med scenkonst/konst och kultur som kommunikationsmedel är att 

det kan användas i dåliga syften exempelvis som propaganda i konflikter. Analysen har även visat 

att rätten till kultur kan användas av stater som svepskäl till att inte implementera eller följa en 

mänsklig rättighet. Hejazi menar att det är innehållet i kulturen som avgör om kulturen används i ett 

gott syfte.197 Analysen visar dock att det finns fler goda fördelar och syften med scenkonst/konst och 

kultur än vad det finns dåliga. Analysen har visat att scenkonst är ett bra medel för att förmedla 

mänskliga rättigheter på grund av att scenkonst har många bra egenskaper. Några av de egenskaper 

som analysen har kommit fram till och som gör scenkonst till ett lämpligt medel för att förmedla 

mänskliga rättigheter är att scenkonst upplevs i grupp och gör det möjligt för människor att utbyta 

perspektiv och idéer med varandra vilket leder till ökad tolerans och förståelse för varandra. Enligt 

Donnelly är alla kulturers perspektiv viktiga när det kommer till att tolka och implementera 

mänskliga rättigheter.198 Enligt Bamford hävdar Herbert Read att scenkonst är ett 

gränsöverskridande kommunikationsmedel som kan användas över hela världen.199 Scenkonst kan 

framföras både med och utan ord, på teckenspråk och för människor med andra funktionshinder. 

Scenkonst lämpar sig även för barn som tidigt i livet kan lära sig om mänskliga rättigheter och få en 

bra grundförståelse för mänskliga rättigheter som de kan ha med sig genom hela livet. Bamfords 

teori visar att barn genom konst kan få en kulturell medvetenhet som får dem att acceptera sig själva 

och andra människor.200 I och med att scenkonst utspelar sig live får scenkonst människor att känna 

starka känslor och människor lever sig in i scenkonsten på ett annat sätt än om en individ läser en 

rapport eller går på en föreläsning med mänskliga rättigheter som tema. Eagleton hävdar att 

inlevelseförmåga och fantasi är de förmågor som gör att människor kan känna empati för varandra 

och att det är empati som gör det möjligt för människor att sätta sig in i andras situationer och 

197  Hejazi. Intervju 2013-05-02. 
198  Donnelly. s 144. 
199  Bamford. s 35. 
200  Bamford. s 19-20.
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kulturer.201 Klaic anser att teater är ett bra medel för att sammanfoga ett splittrat samhälle och för att 

samarbeta internationellt.202 Klaic hävdar att teater är ett bra forum för att förmedla komplexa 

problem, attitydförändringar i samhället och förändra immigrationen.203 Scenkonst är därmed av 

dessa olika anledningar ett bra medel för att förmedla mänskliga rättigheter. 

Hur arbetar Riksteatern med mänskliga rättigheter och vad anser Riksteatern att de har för 

ansvar för att förmedla mänskliga rättigheter?

Riksteatern arbetar med mänskliga rättigheter på olika sätt. Dels har Riksteatern egna stadgar som 

främjar de mänskliga rättigheterna som Riksteatern arbetar efter. Sedan får Riksteatern riktlinjer 

från regeringen varje år i form av ett regleringsbrev. Regleringsbrevet innehåller olika riktlinjer som 

Riksteatern måste uppfylla och arbeta utifrån. Dessa riktlinjer främjar även de mänskliga 

rättigheterna. Riksteatern arbetar genom sin scenkonst och sina projekt med utsatta grupper så som 

minoriteter, kvinnor, barn, döva och andra funktionshindrade. I och med att Riksteatern arbetar både 

nationellt och internationellt sprider Riksteater kultur till många människor. Kultur är en mänsklig 

rättighet och på så vis arbetar Riksteatern med att förmedla mänskliga rättigheter. 

Det enda negativa analysen kom fram till om teater/scenkonst var att teater/scenkonst enligt Klaic 

länge har varit en underhållningsform för de rika i samhället och att det ännu i dag är mestadels vit 

medelklass som går och upplever teater/scenkonst204 Klaic menar att det finns ett svar på varför 

personer med blandad bakgrund inte går på teater trotts ett mer jämställt samhälle och att problemet 

beror på teatrarna. Klaic säger att om det ska finnas en mångfald i publiken krävs det att det finns en 

mångfald på scenen och bland övrig personal som arbetar på en teater. Klaic menar också att 

repertoar, språk och tema är viktigt för att personer med utländsk bakgrund ska känna ett intresse 

inför att gå på teater och för att teater ska bli något som de kan relatera till.205 Hejazi hävdar att 

Riksteatern främjar mångfalden och att det är viktigt med mångfald både bland publik, 

skådespelare, teaterarbetare och kritiker.206 Undersökningen av Riksteaterns arbete med mänskliga 

rättigheter visar även att Riksteatern är mån om mångfalden både när det kommer till publik, 

anställda och deras projekt och scenföreställningar. Bland annat kan man se exempel på mångfald i 

föreställningarna Vem sover i natt?, Seven och 48 minutes for Palestine.

När det kommer till frågan om vad Riksteatern anser att de har för ansvar för att förmedla 

mänskliga rättigheter säger intervjupersonerna att Riksteaterns främsta ansvar ligger i arbetet med 

201  Eagleton. s 60. 
202  Coveney, Michael. Dragan Klaic obituary. The Guardian. 2011-09-27. 

http://www.guardian.co.uk/stage/2011/sep/27/dragan-klaic-obituary     Tillgänglig: 2013-04-09.
203  Klaic. s x, xii. 
204  Klaic. s 28-29. 
205  Klaic. s 29-30.
206  Hejazi. Intervju 2013-05-02. 
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att få upp frågor på agendan och att Riksteatern ger flera människor möjligheten att dela sina 

perspektiv. Riksteatern är även pionjärer när det kommer till att skapa nya metoder för att nå ut med 

scenkonst exempelvis var Riksteatern först med att göra scenkonst tillgängligt för allmänheten i 

hela Sverige. Riksteatern var även först med ”uppsökande teater” då teatergrupper uppträdde på 

fängelser och mentalsjukhus. Riksteatern var även först med att satsa på skolteater.207 Kasapi menar 

att det är svårt att hävda att scenkonst har ett ansvar för att förmedla mänskliga rättigheter, men att 

det är önskvärt att scenkonsten gör det.208 I och med att regeringen bidrar med pengar och att 

Sverige har ratificerat de mänskliga rättigheterna är det av min åsikt att Riksteatern har ett visst 

ansvar för att deras scenkonst ska förmedlar mänskliga rättigheter. Ett av Riksteaterns mål är att 

”Synliggöra och ifrågasätta samhällsfenomen, i syfte att skapa och belysa samhällsutveckling och 

tillväxt”209 Riksteatern arbetar med detta, men för mig innebär detta mål även att Riksteatern ska 

arbeta med att förmedla mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är en del av 

samhällsutvecklingen och genom en större mångfald får Sverige en ökad tillväxt. Därav borde det 

ligga i Riksteaterns intresse att ta ett större ansvar för att förmedla mänskliga rättigheter. 

Följande kommer några funderingar kring svaren för uppsatsens frågeställningar. Det var ganska 

väntat att svaret på den första frågan skulle bli att scenkonst är ett bra medium för att förmedla 

mänskliga rättigheter, men svaret på varför scenkonst är ett bra medium för att förmedla mänskliga 

rättigheter kunde bara antas på vissa punkter innan undersökningen var gjord. Undersökningen av 

Riksteatern och intervjuerna av de anställda på Riksteatern plus de olika teorierna kring kultur, 

teater och lärande har tillfört perspektiv på varför scenkonst är ett bra medium för att lära ut 

mänskliga rättigheter. När det kommer till den andra frågan visste jag sedan tidigare att Riksteatern 

arbetar med mänskliga rättigheter men inte till vilken grad och inte hur de arbetar med mänskliga 

rättigheter i form av projekt och scenkonstföreställningar. På frågan om vad Riksteatern anser sig ha 

för ansvar för att förmedla mänskliga rättigheter tänkte jag att de skulle redogöra för vad som står i 

Riksteaterns stadgar. Annars kunde jag inte på förhand veta vad intervjupersonerna skulle svara på 

denna fråga. 

Problemet för denna uppsats var hur mänskliga rättigheter ska läras ut och om scenkonst kan vara 

ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter. Det denna undersökning har tillfört är att den 

visar på hur scenkonst kan användas till mer än bara underhållning. Undersökningen har på flera 

punkter med hjälp av exempel från Riksteatern visat hur det genom scenkonst går att arbeta med 

mänskliga rättigheter och att scenkonst är ett lämpligt medium för att förmedla mänskliga 

rättigheter.

207  Mair. s 19.
208  Kasapi. Intervju 2013-05-06.
209  Riksteaterns strategiska plan 2011-2015. 

http://kongressen2011.riksteatern.se/files/2012/08/Riksteaterns_strategiska_plan_2011-2015.pdf Tillgänglig: 2013-
02-05 
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Bilaga, intervjuer av anställda på Riksteatern 

I följande bilaga presenteras resultatet av intervjuerna av fem anställda på Riksteatern. Hela 

intervjuerna är inte utskrivna utan endast de svar och kommentarer som är väsentliga för 

frågeställningarna. 

Intervjufrågorna som jag har ställt är: 

1. Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så fall varför? 

2. Vad anser du att Riksteatern som rikstäckande organisation har för ansvar för att förmedla 

    mänskliga rättigheter? 

3. Vad skulle Riksteatern kunna utveckla när det kommer till att förmedla och arbeta med     

     mänskliga rättigheter? 

4. Vilken/vilka av de mänskliga rättigheterna ser du att det talas mest om och        

    uppmärksammas i era uppsättningar just nu? Finns det en trend?

Intervju av Mikael Wranell tillförordnad chef för dramaturgiatet på Riksteatern

Enligt Wranell är en dramaturg traditionellt sett en textexpert som arbetar med regissören för att få 

fram ett så kvalitativt manus som möjligt. I Wranells arbete på Riksteatern ingår det även att åka  

till Riksteaterns föreningar runt om i landet och tala om repertoarurval, varför dessa urval görs, 

olika målgrupper Riksteatern vill nå och olika konstformer. Dessa samtal görs för att få en balans 

mellan den ideella organisationen och den professionella delen av Riksteatern för att få så bra 

kvalitet som möjligt. Dramarturgiatet administrerar också idébanken dit alla projektförslag hamnar 

oavsett om de  kommer från Riksteatern, oberoende konstnärer eller tjänstemän. Riksteatern har sex 

olika konstnärliga uppdrag som är internationella, tyst teater, barn och unga, små scener, 

Cullbergbaletten och samarbeten. Det är på dessa uppdrag som projektidéerna ska fördelas.210 

1. Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så fall varför? 

Wranell anser att scenkonst är ett bra medel, men det gäller att använda rätt språk till rätt grupp av 

människor för att budskapet ska nå fram. Uppträdandet måste kommunicera till den det är tänkt att 

uppträdandet ska kommunicera till. Alltså, beroende på vem budskapet ska gå fram till måste 

uppträdandet anpassas efter denna grupp av människor. Det gäller också att föreställningen håller en 

god kvalitet. Wranell menar att det som gör scenkonst till ett bra medium för att förmedla mänskliga 

rättigheter är att scenkonst utspelar sig här och nu. Wranell anser att människor tar till sig och blir 

210  Wranell, Mikael. Tillförordnad chef för dramaturgiatet på Riksteatern. Intervju  2013-04-24. 
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mer berörda av att se människor agera live och att liveföreställningar har en stark genomslagskraft, 

en ”staying power”. I och med att scenkonst ger åskådaren chansen att uppleva något i en grupp 

skapar det möjligheter till samtal, frågor och debatt. En föreställning skapar också ett påhäng av 

andra organisationer som vill vara med och skapa opinion. Organisationer kan i samband med en 

föreställning hålla seminarier och informera kring ett ämne som har tagits upp i en föreställning. 

Om en föreställning spelas av en person där handlingen är självupplevd är chansen större att detta 

uppmärksammas i nyheterna medan en mer konstnärlig föreställning snarare hamnar på 

kultursidorna.211 

2. Vad anser du att Riksteatern som rikstäckande organisation har för ansvar för att förmedla 

mänskliga rättigheter? 

Riksteatern ska vara utvecklande, skapa mentala krockar, utveckla kulturbegreppet och arbeta 

demokratiskt. Wranell menar att Riksteaterns främsta styrka är att lyfta fram problem på agendan, 

skapa opinion och ge olika perspektiv på problem. Frågan är hur mycket resurser Riksteatern kan 

lägga på verksamhet som ligger utanför teatern, detta är en fråga Riksteatern ställer inför varje 

projekt. Riksteatern står för att ta upp frågor och problem på agendan och lyfta fram dem i ljuset, 

men när det kommer till det fortsatta arbetet med mänskliga rättigheter finns det andra 

organisationer som är bättre lämpade att utföra ett vidare arbete. Riksteatern samarbetar ofta med 

andra organisationer som kan ta vid efter föreställningarna och informera och föra arbetat framåt.212 

3. Vad skulle Riksteatern kunna utveckla när det kommer till att förmedla och arbeta med 

mänskliga rättigheter? 

För att Riksteatern ska ha en chans att påverka gäller det att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt och det skapas genom en bra föreställning, bra samarbete med organisationer eller 

institutioner och lokala eldsjälar som är intresserade och engagerade. Det gäller också att ha timing 

när det kommer till vad som ska kommuniceras, alltså att föreställningen tar upp ett aktuellt ämne 

som engagerar många.213 

4. Vilken/vilka av de mänskliga rättigheterna ser du att det talas mest om och 

uppmärksammas i era uppsättningar just nu? Finns det en trend?

Wranell kan inte se någon trend eller att det görs scenkonst specifikt utifrån en mänsklig rättighet 

utan det handlar i stället om vad som är på agendan i nuläget. Riksteatern är också beroende av vad 

de olika riksteaterföreningarna ute i landet vill ha för utbud. Begränsade resurser avgör också vad 

som visas på scenen. Sedan har Riksteatern olika geografiska samarbeten med Mellanöstern, Iran, 

211  Wranell. Intervju  2013-04-24. 
212  Wranell. Intervju  2013-04-24. 
213  Wranell. Intervju  2013-04-24. 
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Turkiet och Ghana som genererar i olika projekt. Riksteatern får in många förslag på uppträdanden 

och det gäller hela tiden att göra en omvärldsanalys för att se vilka frågor Riksteatern ska belysa.214 

Wranell menar att skådespelare och konstnärer generellt har ett patos och ett etiskt grundat intresse 

av att förändra världen till det bättre. Konst och kultur är verktyg som människor använder för att 

förklara sina perspektiv på verkligheten och föra dem vidare till andra människor. Ju fler perspektiv 

människan har desto större sannolikhet är det att individer blir mer ödmjuka inför andra människor 

och deras synsätt.215

Intervju av Banafshe Hejazi verksamhetsutvecklare aspektspolitiska frågor på Riksteatern

Hejazi arbetar som verksamhetsutvecklare med fokus på aspektpolitiska frågor vilket innebär att 

hon arbetar med samspelet mellan kulturpolitik och andra politiska frågor och områden exempelvis 

kultur och hälsa.216 

1. Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så fall varför?

När Hejazi arbetade med mänskliga rättigheter inom andra organisationer kände hon att det 

saknades ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter. Scenkonst kan nå ut till både liten 

och stor publik och kan nå ut till nya målgrupper som inte redan känner till och värnar om 

mänskliga rättigheter. Hejazi menar att när hon arbetade med mänskliga rättigheter  både på lokal 

och nationell nivå så var det svårt att nå ut till en större målgrupp som inte redan var invigda i MR-

frågor. De offentliga arrangemang som hon var med och organiserade lockade oftast till sig samma 

grupp av människor som redan hade kunskap om och främjade MR. Den konstnärliga processen i 

produktion av och tanken bakom scenkonsten, det vill säga budskapet är viktigt för att förmedla 

mänskliga rättigheter. ”En rapport eller konferens påverkar åhörarna i bästa fall på ett intellektuellt 

plan medan scenkonst berör på ett känslomässigt plan.”217 Hejazi menar att känslor inte ska 

underskattas för att nå ut med ett visst budskap men att det kan vara både på gott och ont och att vi 

inte får glömma att kultur ofta har används som propaganda i olika diktaturer och krig. Det är 

innehållet i kulturen som är viktigt och avgör om kultur används i ett gott syfte.218 

2. Vad anser du att Riksteatern som rikstäckande organisation har för ansvar för att förmedla 

mänskliga rättigheter? 

Eftersom Riksteatern är en folkrörelse så fattar medlemmarna beslut som Riksteaterns 

tjänstemannaorganisation utgår i från och Riksteaterns strategiska plan innehåller ett mänskliga 

214  Wranell. Intervju  2013-04-24. 
215  Wranell. Intervju  2013-04-24.  
216  Hejazi, Banasfshe. Verksamhetsutvecklare aspektpolitiska frågor på Riksteatern. Intervju 2013-05-02.
217  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
218  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
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rättighets ”tänk” som Riksteatern följer. Riksteatern får även årligen ett regleringsbrev från 

Regeringen där det står övergripande riktlinjer som Riksteatern måste följa som exempelvis 

tillgänglighetsfrågor, interkulturell och internationell dialog med mera.219

3. Vad skulle Riksteatern kunna utveckla när det kommer till att förmedla och arbeta med 

mänskliga rättigheter? 

De lokala riksteaterföreningarna skulle kunna arbeta ännu mer med främjandet av mänskliga 

rättigheter i samband med olika föreställningar och genom samverkan med olika 

civilsamhällsorganisationer på lokal och regional nivå. De anställda på Riksteatern skulle kunna 

utöka sin kompetens inom mänskliga rättigheter ännu mer. Riksteatern skulle även kunna samarbeta 

med fler organisationer och aktörer utanför kultursektorn. Hejazi anser att andra aktörer skulle 

gynnas av att samarbeta med Riksteatern då Riksteatern ”[...] har och äger verktyget och den 

konstnärliga processen som är scenkonsten.”220

4. Vilken/vilka av de mänskliga rättigheterna ser du att det talas mest om och 

uppmärksammas i era uppsättningar just nu? Finns det en trend?

Hejazi säger att Riksteatern försöker främja mänskliga rättigheter i allmänhet men att den senaste 

tiden har fokus särskilt legat på frågor kring identitetspolitik, etnicitet, asylrätt, ensamkommande 

flyktingbarn och normaliseringen av rasism. Riksteatern är mån om att reflektera samtiden och ser 

det som sin uppgift och ansvar att reagerar på samhällsutvecklingen och den offentliga debatten. 

Riksteatern är också måna om vem som får berättar en historia och vem som har och får 

tolkningsföreträde. Riktig delaktighet och inflytande kräver att olika röster och perspektiv får plats 

runt bordet. Det gäller att ha mångfald bland publik, skådespelare, teaterarbetare och kritiker.221

Intervju av Joakim Rindå uppdragsledare för arrangörs och föreningsutveckling på 

Riksteatern

Rindås arbete består av att ge bra stöd till lokala och regionala riksteaterföreningar så att de ska 

kunna utvecklas i rollen som arrangör och ägare av Riksteatern. Rindå anordnar utbildningar och 

informerar föreningarna om hur de kan vara med och påverka. Tanken är att föreningarna ska 

komma med idéer och förslag till hur den gemensamma verksamheten på Riksteatern ska se ut och 

vara med och bestämma Riksteatern utbud.222 

1. Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så fall varför?

Rindå tycker absolut att scenkonst är ett bra medium för att förmedla MR, men det gäller att 

219  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
220  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
221  Hejazi. Intervju 2013-05-02.
222  Rindå. Joakim. Uppdragsledare för arrangörs- och föreningsutveckling på Riksteatern. Intervju 2013-05-02. 
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scenkonsten håller en god kvalitet och framför ämnet på ett bra sätt. Scenkonst skapar reflektion 

och framförallt självreflektion där personer kan se och möta andra perspektiv från olika delar av 

världen. Scenkonst upplevs kollektivt och är en mötesplats som även skapar möten mellan 

människor med olika bakgrund. Rindå säger att många han möter i teaterföreningarna runt om i 

landet är aktiva i riksteatern just för den lokala mötesplatsens skull och att det är viktigt att värna 

om mötet mellan människor i samhället.223   

2. Vad anser du att Riksteatern som rikstäckande organisation har för ansvar för att förmedla 

mänskliga rättigheter? 

Ansvaret ligger i att Riksteatern gör det möjligt för människor att mötas och tillsammans skapa och 

arbeta med stora frågor som har med mänskligheten att göra. Riksteatern ansvarar också för att 

scenkonsten gestaltar världen och människor utifrån genomtänkta och bra beslut.224  

3. Vad skulle Riksteatern kunna utveckla när det kommer till att förmedla och arbeta med 

mänskliga rättigheter? 

Riksteatern skulle i högre grad kunna fånga upp de ideellt engagerades idéer och tankar för att se 

vilka intressen och engagemang som finns kring mänskliga rättighets frågor. För att sedan lyfta 

fram dem i olika arrangemang och föreställningar. Rindå skulle vilja utveckla ett geografiskt 

obundet samarbetet där personer från olika riksteaterföreningar kan lyfta fram frågor som engagerar 

dem och se om det finns andra som delar samma intresse på andra orter i Sverige. Då skulle flera 

och nya intressanta idéer komma fram.225 

4. Vilken/vilka av de mänskliga rättigheterna ser du att det talas mest om och 

uppmärksammas i era uppsättningar just nu? Finns det en trend?

Rindå kan inte se att det finns någon rättighet som sticker ut när det kommer till Riksteaterns 

repertoar utan Riksteatern lyfter fram och medvetandegör olika händelser som sker i samhället. När 

det kommer till de lokala riksteaterföreningarna så utgår samtalen ifrån att föreningarna vill skapa 

ett bättre samhälle och skapa en bra värdegrund. För övrigt ser Rindå att det inom Riksteatern finns 

en längtan efter att se flera unga inom verksamheten som kan påverka och få sina röster hörda och 

även fler unga i publiken.226

Intervju med Rani Kasapi uppdragsledare för internationell verksamhet på Riksteatern

Kasapi är verksamhetsansvarig för de projekt och produktioner som finns inom den internationella 

verksamheten på Riksteatern och arbetar både med internationella och interkulturella frågor. 

223  Rindå. Intervju 2013-05-02. 
224  Rindå. Intervju 2013-05-02. 
225  Rindå. Intervju 2013-05-02. 
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1. Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så fall varför?

Kasapi anser att det krävs nya verktyg i arbetet med att förmedla demokrati, yttrandefrihet och 

mänskliga rättigheter. Kasapi menar att kraften i scenkonst är stark och att det är ett medium som 

passar bra när det kommer till att sprida mänskliga rättigheter och demokrati. Kultur är ett effektivt 

verktyg när det kommer till att kommunicera och sprida kunskap och berättelser. Då scenkonst är 

live skapar det rum för dialog både bland publiken och mellan publik och scenkonstnärer.227 

2. Vad anser du att Riksteatern som rikstäckande organisation har för ansvar för att förmedla 

mänskliga rättigheter? 

Riksteatern är en folkrörelse som skapades för att allmänheten skulle få tillgång till scenkonst vart 

man än bodde i landet. Kultur är en mänsklig rättighet och på så sätt förmedlar Riksteatern en 

mänsklig rättighet i form av kultur och scenkonst till det svenska folket. Riksteatern får varje år ett 

regleringsbrev från Regeringen där det står vissa riktlinjer som Riksteatern är skyldiga att följa. 

Några av riktlinjerna är att Riksteatern ska arbeta interkulturellt och internationellt, värna om 

mångfalden, tillhandahålla teater för döva och barn och unga. Sedan är frågan hur stort ansvar konst 

och kultur har när det kommer till att ”[...] vara något annat än konst.”228 Det är svårt att hävda att 

kultur och konst har en skyldighet att förmedla mänskliga rättigheter men det finns bra möjligheter 

för konst och kultur att förmedla och diskutera mänskliga rättigheter. Kasapis personliga åsikt är att 

det är viktigt med konst som tar upp politiska frågor och samhällsproblem och att scenkonst är ett 

bra medium när det kommer till att förmedla mänskliga rättigheter.229

3. Vad skulle Riksteatern kunna utveckla när det kommer till att förmedla och arbeta med 

mänskliga rättigheter? 

Inom Riksteatern finns det en stor kompetens och möjlighet att utveckla och skapa fler projekt som 

fokuserar på mänskliga rättigheter. Det handlar om prioriteringar och resurser. Nu ligger 

huvudfokus på teaterproduktion och på att stärka de lokala teaterföreningarna och fokusera på vad 

medlemmarna vill ha för utbud.230 

4. Vilken/vilka av de mänskliga rättigheterna ser du att det talas mest om och 

uppmärksammas i era uppsättningar just nu? Finns det en trend?

Riksteatern har haft en trend med scenkonst med frågor kring homosexuella, sedan har det även 

varit ett stort fokus på kvinnors rättigheter och yttrandefrihet. Nu ser Kasapi att fokus ligger på 

ensamkommande flyktingbarn, papperslösa och hur Sverige ser på befolkningen idag. Riksteatern 

227  Kasapi, Rani. Uppdragsledare för internationell verksamhet på Riksteatern. Intervju 2013-05-06. 
228  Kasapi. Intervju 2013-05-06. 
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är lyhörd för vilka frågor som dyker upp i samhället och omvärlden och ser till att de lyfts fram.231 

Intervju med Birgitta Englin VD på Riksteatern

Englins främsta uppgift som VD innebär att göra analyser och handlingsplaner som innebär att 

verksamheten kan utvecklas och ges långsiktigt hållbara förutsättningar. Vart fjärde år hålls ett 

kongressmöte på Riksteatern där en strategisk plan utarbetas, Riksteatern har sedan fyra år på sig att 

förverkliga den strategiska planen. Det är VD:ns uppgift att se till att organisationen förverkligar 

dessa strategier under tidsperioden.232 

1. Är scenkonst ett bra medium för att förmedla mänskliga rättigheter och i så fall varför?

Englin menar att mänskliga rättigheter är något som finns i vårt samhälle och att vi måste 

säkerställa dom både för oss själva och för andra människor i samhället. Det handlar om hur vi ska 

förhålla oss till varandra och scenkonst ger möjlighet till en ”etikutvecklande process” då individer 

får chansen att ta del av andras perspektiv. När det kommer till att nå ut med budskapet om 

mänskliga rättigheter och varför de är viktiga så är scenkonst ett bra medium. Scenkonst gestaltar 

historier och perspektiv som kan förstås både intellektuellt och känslomässigt. Scenkonst öppnar 

även upp för dialog med andra i publiken och sätter igång en tankeprocess hos människor. För att 

budskapet om mänskliga rättigheter ska gå fram är det viktigt att tänka på hur scenkonst framförs 

och för vem det framförs. Riksteatern främjar, förmedlar, arrangerar och producerar scenkonst ”[...] 

för att förändra världen och vill att samhället ska bli bättre av att människor möts och delar 

upplevelser genom scenkonst, skrattar, pratat, blir arg på den, tänker på den eller skriver en egen 

pjäs.”233 

2. Vad anser du att Riksteatern som rikstäckande organisation har för ansvar för att förmedla 

mänskliga rättigheter? 

Englin menar att arbetet med mänskliga rättigheter genomsyrar hela Riksteaterns verksamhet både 

genom sin värdegrund och strategiska plan. Riksteatern är en folkrörelse som arbetar för att 

förverkliga en ”[...] värld där mänskliga rättigheter försvaras och förverkligas.”234 Englin hävdar att 

Riksteatern arbetar konkret med mänskliga rättigheter men att det kanske inte alltid utåt tolkas som 

ett arbete för mänskliga rättigheter. Riksteatern mäter inte eller följer upp effekten av scenkonsten, 

något som scenkonsten och Riksteatern skulle kunna bli bättre på.235

3. Vad skulle Riksteatern kunna utveckla när det kommer till att förmedla och arbeta med 

mänskliga rättigheter? 

231  Kasapi. Intervju 2013-05-06. 
232  Englin, Birgitta. VD på Riksteatern. Intervju 2013-05-07. 
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Riksteatern skulle kunna samarbeta mer med organisationer och att andra organisationer skulle 

kunna använda sig utav Riksteaterns kompetens. Det är viktigt att ha en stark utrikespolitik som gör 

att olika organisationer genom samverkan, tillsammans kan arbeta långsiktigt och hållbart genom 

olika projekt och finansierings möjligheter, något som Riksteatern försöker säkerställa i sina 

projekt.236 

4. Vilken/vilka av de mänskliga rättigheterna ser du att det talas mest om och 

uppmärksammas i era uppsättningar just nu? Finns det en trend?

Yttrandefrihet är ett ämne som ständigt återkommer i mycket av Riksteaterns verksamhet anser 

Englin och även rätten till att bli synliggjord och lyssnad till. Föreställningen Jag ringer mina 

bröder har tagit upp hur trygghet och frihet är något självklart för svenskar medan det inte är det för 

andra med utländsk bakgrund, som oroas över att bli kontrollerade i tunnelbanan eller på annan 

offentlig plats, i jakten på papperslösa. Englin vill poängtera att Riksteatern sedan sin start har 

undersökt scenkonstens roll för att verka för mänskliga rättigheter och för att synliggöra och göra  

människor delaktiga i samhället. Riksteatern var bland annat först i Sverige med att satsa på en barn 

och ungdomsteater ensemble och att spela teater på fängelser.237 

236  Englin. Intervju 2013-05-07.
237  Englin. Intervju 2013-05-07.
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Tack!

Jag vill tacka Risteatern och intervjupersonerna för att de ställde upp på intervjuer, utan er hade 

denna uppsats aldrig blivit gjord. Jag vill särskilt tacka Rani Kasapi och Benafshe Hejazi på 

Riksteatern för all hjälp med material och inspiration till uppsatsen. Jag vill även tacka Intercult för 

lånet av litteratur och för kontakten med Riksteatern. 
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