
#Metoo – ett långsiktigt  
förändringsarbete
En konferens om arbetsplatser fria från trakasserier



#Metoo-rörelsen skakade hösten 2017 om oss i grunden. Men var 
står vi idag? Vad har gjorts och vad har vi lärt oss? Vad finns kvar 
att göra och hur kan vi samarbeta?

Den 13 maj 2022 bjöd Västra Götalandsregionens kulturnämnd 
i samarbete med Nätverkstan in alla kulturorganisationer med 
stöd från regionen till en konferens om sexuella trakasserier  
och förändringsarbete. 





Konferensen #Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete  
genomfördes på Världskulturmuseet i Göteborg. 

Konferensen samlade fler än 90 deltagare. Medarbetare och  
chefer från närmare 40 olika kulturverksamheter i regionen  
utforskade tillsammans med politiker, tjänstepersoner och  
experter vad som krävs för att skapa inkluderande arbets- 
platser fria från sexuella trakasserier. 





Under förarbetet genomförde Nätverkstan 20 intervjuer med  
kulturverksamheter med ekonomiskt stöd från Västra Götalands-
regionen. Intervjuerna genomfördes av Anna Johansen under  
våren 2022. En sammanställning presenterades på konferensen.



Vad har vi har gjort  
sedan #Metoo? 
» Tydligare handlingsplaner och policys som kommuniceras 
till fler och alltid vid till exempel uppstart av projekt och 
processer. 

» Tydligare struktur för ärendehantering.

» Riskbedömningar.

» Fler olika sätt att anmäla/berätta som utsatt eller som 
kollega till utsatt.

» Utbildningsdagar kring till exempel sexuella trakasserier, 
normer, inkludering. 

» Gemensam process kring vilka normer och vilken kultur  
som ska råda på arbetsplatsen. 

» Pratat om frågorna mer öppet, det har blivit talbart. 

» Flera har använt maktteman som lyfts innehållsmässigt i 
arbetet (utställningar, föreställningar, projekt) för att även 
belysa makt och normer i arbetsgruppen. 

Sammanställning  
av intervjuer
 



Spaningar
» Fler konkreta insatser mot sexuella trakasserier inom 
scen och film än andra verksamheter.

» Få insatser riktade mot frilansares situation inom till 
exempel musik, form, konst. 
 

Vad verksamheterna  
vill utveckla
» Det förebyggande arbetet.

» Samtalen och dialogen om frågorna.

» Hur fler kan vara aktiva i att säga ifrån och utveckla bra 
normer i vardagen. 

» Förstå mer om hur vi kan motverka tystnadskultur.



Några citat
”Jag tror inte att vi har problem med sexuella trakasserier här 
men jag vet ju inte.” 

”Hur kan vi göra något åt tystnadskulturen?” 

”Det är annorlunda att prata om frågorna nu än 2017/2018. Det 
känns som att vi mer minns förtalsmålen än alla hemska  
vittnesmål om sexuella trakasserier och sexuellt våld.” 

”Jag vill öva mer på hur man kan säga ifrån när någons beteende 
inte känns ok till exempel i ett möte.” 

”Det är bra att det går att säga till sin chef eller anmäla 
anonymt men vi behöver också bli bättre på att lyfta mindre 
allvarliga saker med varandra när de uppstår.” 

”Det finns strukturer som skapar sårbarhet till exempel korta 
anställningar och att allt hänger på kontakter.” 

”Som frilansare får jag hantera alla situationer som uppstår själv.” 

”Jag har haft en maktposition så pass länge att jag ibland glöm-
mer hur osäkert det är att vara ung och i början av sin karriär.” 

”Vad händer efter ett ärende? Hur kan vi läka såren och lära oss 
av det som hänt på riktigt?”



Konferensen innehöll presentationer, dialoger och panelsamtal. 
Forskare, experter och aktörer från olika delar av Västra Göta-
landsregionens kulturliv medverkade i programmet. Samtliga  
deltagare arbetade i mixade grupper med dialogfrågor.  





 

Från Västra Götalandsregionens kulturliv
Conny Brännberg Ordförande för kulturnämnden Västra Götalandsregionen

Rickard Stierna Producent, Göteborgs Stadsteater

Lisen Rylander Löve Frilansande saxofonist

Anna Johansen Projektledare, Nätverkstan 

Petra Aldén Rudd Arkeolog och en av initiativtagarna till #utgrävningpågår

Annelie Johansson Projektledare, Musikcentrum Väst

Rasmus Lindgren Skådespelare, Göteborgs Stadsteater

Kerstin Alnebratt Chef för Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Göta- 
landsregionen samt genusforskare 

Daniel Isakson Projektledare GöteborgsOperan

Annette Prior Museichef, Bohusläns museum

Lotta Lekvall Vd på Folkteatern

Susanna Dahlberg Vd på Regionteater Väst (numera vd  
för Riksteatern) 

Forskare och experter 
Charlottte Holgersson Genusforskare vid Kungliga Tekniska högskolan 

Paula Lejonkula Jurist och projektledare för Svensk Scenkonst och Fack- 
förbundet Scen och Films partsgemensamma arbete sedan #metoo

Linnea Skagerberg Förbundsjurist, fackförbundet DIK

Angelica Simonsson Genusforskare, Nationella sekretariatet för genus- 
forskning, Göteborgs universitet

Hana Jamali Organisationspsykolog, Psykologtjänster AB

Anders Sandberg Utvecklare, Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Västra  
Götaland

Asgeir Persson från föreningen MÄN 

Medverkande på scenen under dagen





 

Vad kan du bidra med i förändringsarbetet mot sexuella trakasserier,  
utifrån din position och kompetens? 

Vad har hänt där du arbetar sedan #Metoo?

Vad skulle kunna förebygga sexuella trakasserier hos er och vad kan  
göras redan till hösten?

Vad vi behöver vi lära, pröva och göra för att ta nästa steg i arbetet  
mot sexuella trakasserier på våra arbetsplatser?

Hur vi kan samarbeta och samverka i regionen för att skapa förändring  
i vår gemensamma arbetsmiljö?

Dialogfrågor



Hur och kring vad vill  
deltagarna samverka?
» Återkommande konferenser och seminarier för att lära av 
varandra och experter.

» Utbildningar och utbildningspaket kring specifika frågor  
och kompetenser för olika roller och positioner. 

» Forum och nätverk som samlar medarbetare och chefer  
från den breda kultursektorn för att driva förändrings- 
arbetet framåt. 

» En digital plattform där det finns aktuell och relevant  
forskning och kunskap samlad för kultursektorn. 

» Gemensamma initiativ kring forskning och utredningar  
för att utveckla och sprida kunskap om sexuella trakasserier  
i regionens kulturarbetsliv. 

» Gemensamma insatser för att förbättra frilansares  
särskilt utsatta situation. 



”Redan nu tänker vi på att sträcka ut händerna i frågan och haka 
i de som vi vet jobbar med ämnet, så konferensen inspirerade till 
aktion och vidare samtal.”
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förändringsarbete
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