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FÖRORD
I slutet av februari avfyrade USA:s president Donald Trump ytterligare ett batteri ”alternativa fak-
ta”: ”Skjutningar och våldtäkter ökade i Sverige efter det att gränserna öppnades för flyktingar”. 
Dessutom lät Vita huset veta att antalet anmälda våldtäkter per capita var störst i Sverige av alla 
länder. Sanningen är mer komplicerad: skjutningar har ökat, men våldsbrotten per capita har 
sjunkit sedan 1990, även efter den stora strömmen av flyktingar under 2016 (källa: BRÅ och 
SVT). Och även om antalet anmälda våldtäkter per capita är störst måste statistiken läsas med 
urskillning: olika länder har olika sätt att registrera och olika definitioner av vad som är våldtäkt – 
och olika möjligheter att anmäla brottet utan att offret självt råkar illa ut.

I början av mars spelar skådespelarstudenterna på Högskolan för scen och musik Lo Kauppis 
pjäs #vitamänvåldtar. Vältajmat kan man tycka, men pjäsen är skriven direkt för studenterna och 
påbörjad långt före Trumps uttalanden. Ändå: konsten har alltid haft en förmåga att ligga lite före 
verkligheten, eller rättare sagt mediahändelsen, för verkligheten har funnits där länge: våldtäkter 
finns, de förekommer i många olika sammanhang, i krig och inom hemmets fyra väggar, bland 
unga människor som själva varit utsatta för övergrepp eller bland internetberoende som förvand-
lar virtuell pornografi till blodigt maktspel irl (in real life).

#vitamänvåldtar vill komplicera bilden av våldtäktsmannen som mörkhyad gängmedlem – inte 
bara Trumps bild, också en vanlig bild i Sverige – och ställer mycket olika förövare på scen. 
Pjästiteln provocerar men borde inte göra det, den påstår inte att alla vita män våldtar bara att 
även vita gör det. Pjästexten kommer också att provocera, med större rätt, dess språk är avlyss-
nat i en rå vardag, replikerna synliggör våldet och övergreppen, berättar inte bara om dem utan 
förutsätter att orden får kropp, blir kropp. Teater är handling och här är det dolda och förbjudna 
handlingar som framförs inför öppen ridå.

Är det verkligen en bra pjäs för studenter som ska utvecklas till skådespelare? Varför inte en 
klassiker full av bevingade ord? Alla klassiker var en gång samtidsdramatik, teatern har alltid 
ställt sin samtids problem på scen, komplicerat dem, vridit och överdrivit dem så att nya sidor 
och alternativa tolkningsmöjligheter framträder. #vitamänvåldtar diskuterar svåra samhälleliga 
problem som angår alla, inte bara unga människor men kanske särskilt dem som kommer att 
ha till yrke att med sina ord och sina kroppar gestalta verkligheten för oss – och i bästa mening 
alternativa verkligheter: ”Tänk om det är så här i stället, tänk om det kunde vara helt annorlunda!”

Ingrid Elam
Dekan vid konstnärliga fakulteten

REGISSÖREN OM PJÄSEN
Alla är överens om att vi hatar sexförövare – och ingen vill vara en. En dömd sexförövare har inte 
status i någon grupp, och kanske allra minst inför sig själv – medan en ickedömd kan fortsätta 
att filtrera sig i sociala sammanhang och brottas i det tysta med sitt problem, samtidigt som han 
möter potentiella framtida offer.

Ämnet sexförövare har tagit mig ner i det allra privataste – och ut i världen. Från våldtäkten som 
begås av den man tror älskar en – till hur våldtäkt strategiskt används i krig. Det är en kraft som 
kan förgöra och i sin förlängning handlar den om hela världens obalans. 

En del sexförövare har utsatts för sexuella övergrepp, eller utsatts för våld som barn, kanske i en 
olycklig kombination med sårbarhet för psykisk ohälsa. Men det finns även den tillsynes friska 
killen, som lever i en värld där gränserna för hur man behandlar kvinnor redan har gått över styr, 
där kollektivet i sitt sätt att inte agera i stället godkänner hans våldtäkter. Där sexismen pushar 
mannen, hetsen över könsrollerna, det underliggande hatet och nergörandet av allt kvinnligt och 
homosexuellt. 

Hur kommer det sig att endast några få procent av alla anmälda våldtäkter leder vidare till 
fällande domar? Bevisföringen är svår, men jag tror att det ligger något mer bakom. Vi vill inte 
tro att någon våldtar – och framförallt inte någon som ser ut som vi själva. Vi står inte ut med 
att behöva döma, eftersom i samma stund vi erkänner att en vän har begått en våldtäkt måste 
vi hata. När någon dricker, spelar, knarkar så uppmanas vi till att sätta gränser för att inte bli 
medberoende. Men när det gäller sexförövare blir vi svart-vita. Är man inte svart så är man vit. 
Är man inte dömd så är man friad, men kanske vore det rent av solidariskt att sätta gränser även 
för den ickedömda sexförövaren.

Jag döpte pjäsen till #vitamänvåldtar för att jag ville sätta den vite mannens våldtäkt i en större 
kontext och för att klassen bestod av tolv helvita personer. Jag ville benämna den vita mannen 
som grupp eftersom han inte är van vid att utsättas för det. Jag ville se var vi stod i dag i Sverige. 
När pressmeddelandet gick ut smattrade arga vita män över internet om hur dom skulle våldta, 
stena och göra lampskärmar av mig, på bara ett par dagar var diskussionen uppe i sjuttio sidor 
på en av sajterna. Nordfront la ut mitt telefonnummer och var jag bodde och skrev att jag förtjä-
nade att våldtas och uppmanade att ringa id-skyddat till mig.  Det var en medveten del av verket, 
men jag blev chockad över hur illa ställt det var, hur lite utrymme en vit kvinna får ta innan hon 
hotas med våld. Jag vågar inte ens tänka på hur lite utrymme än svart kvinna får…och hur jag 
än vrider och vänder på det, så vet jag inte om jag är offer eller förövare. 

Lo Kauppi
Regissör och dramatiker
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Anja Lek Paulsson
Emanuelle Davin

Maria Pontén
Erik Karlsson Jeansson

Vad fan ska jag säga om den här processen? Om den 
här pjäsen? Föreställningen? Plötsligt känns alla paral-
leller till politik, historia och sociala strukturer så oan-
vändbara. För nu står vi här mitt i stormens öga. Med 
näthatet flygande runt omkring oss. För att vi pratar om 
vita män. För att vi vågar ringa in dem som grupp och 
peka på problemen. 
Det här är nu. Analysen kommer sen.
– Maria Pontén

Vi vita män är jävligt rädda för den kollektiva skulden. Om 
nån gör nått vi inte tycker om och den människan råkar 
vara en vit man är vi snabba med att använda begrepp 
som ensamvarg eller psykisk sjuk. 98% av alla våldtäkter 
begås av män. Vi har ett gemensamt ansvar för den siffran. 
Vi är inte alla rasister, våldtäktsmän eller mördare, inte alla 
män våldtar. 
Men vita män våldtar.
– Isak Holmen Sørensen

Ingen vill kännas vid det och ändå är våldtäkt ett av de vanligaste övergreppen vi gör mot varandra. 
Kan vi prata om att nästan alla har en relation till sexuellt våld. 
Kan vi prata om en mansnorm som formar pojkar till potentiella förövare. 
Kan vi prata om hur vi måste rehabilitera och följa upp. 
Kan vi prata om hur detta inte är ett problem som någon annan står för utan rikta ljuset mot oss själva. 
Kan vi prata om hur vi kan sluta våldta.

Och nej jag kanske inte heller tror på att prata längre när folk uppenbarligen inte lyssnar, men är att 
knäcka ben och bränna av folks könsorgan det enda alternativet vi har kvar? Är det det?
– Anja Lek Paulsson

Fucked for life (så vad spelar det för roll?). Som blivande 
man får han lära sig att han har rätt till allas kroppar, 
framförallt sin egen. Det manliga kollektivet och patriar-
katet skyddar honom vad han än gör (nästan). Världen 
är hans att erövra (så sätt igång). Varför skulle han nå-
gonsin värja sig? Vem tackar nej till hela kungariket och 
halva prinsessan? (Den undre halvan då...) *High five*

Som kvinnlig kropp och skådespelare är det bitterljuvt 
att få smaka en liten bit av de manliga privilegiernas sto-
ra kaka. Men var inte oroliga, jag kommer inte hinna äta 
så mycket.
– Agnes Persson

Det känns svårt att skriva för jag vet inte riktigt vad jag 
ska säga. Men det skulle kännas konstigt att lämna det 
hela okommenterat också. Jag vill egentligen bara be-
klaga den skit du tvingats gå igenom, säga att jag tänker 
på dig och hoppas du mår bra trots allt. Jag tycker det 
är extremt modigt och bra av dig att du valt att dela med 
dig om det som hänt. Förhoppningsvis hjälper det någon 
annan. Ta hand om dig!
– Kristoffer Pettersson
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Viktor Björkberg
Isak Holmen Sørensen

Kajsa Sparrefors

Martha Rasmussen Lubiana

Ludvig Sjöstrand

Jag är ett offer. 
Jag är arg. 
Jag är vit. 
Jag är kränkt. 
Jag är ledsen. 
Jag är rik. 
Jag är kvinna. 
Jag är 28 år. 
Jag är bitter.
Jag  är Södermalmsbo. 
Jag är rädd när jag går hem på kvällarna. 
Jag är skådespelare. 
Jag är feminist. 
Jag är en syster, dotter och ett barnbarn. 
Jag är i maktposition. 
Jag är en del av strukturen i och med det förövare. 
Jag är framtiden.
– Emanuelle Davin

Efter en höst i uppsättningen av pjäsen Det du inte såg* så kändes det intressant 
och, på ett konstnärligt sätt, roligt att vrida fokus från det utsatta barnets perspektiv 
till den vuxna förövarens dimmiga blick och svarta tankar. 
Ämnet är jobbigt och viktigt. I samhället och för publiken – och för mig personligen. 
Det finns ingenting som rättfärdigar något som kan kallas våldtäkt! 
Vad kan ligga bakom en sådan handling? 
När är man offer för en våldtäkt? När går det upp för en att man är utsatt?
När förstår man att man våldtar?
*Patrik Sjöbergs bok om hur han blev sexuellt utnyttjad som barn.
– Emil Roos Lindberg

För att musikaliskt gestalta produktionen och dess kompromiss-
lösa och raka skildring av en för mig svårbeskrivlig verklighet var 
jag tvungen att resa tillbaka till mig själv som förvirrad tonåring 
som använde musik som ett verktyg för att få status och be-
kräftelse i en rå machokultur jag aldrig förstod mig på. När jag 
sedan reste tillbaka till nuet för att krydda helheten med djupare 
ambitioner slogs jag av en sorg över varför det överhuvudtaget 
ska behövas berätta en historia som denna. Jag hoppas att mitt 
bidrag hjälper till att föra åskådaren närmare en verklighet man 
helst vill blunda för, för att sedan aktivt välja bort den genom 
handling istället för ignorans och passivitet.
– Ludvig Sjöstrand, student från Musik- och ljudproduktionsutbildningen

Att på scen ge utrymme åt den manliga kroppen 
för att lyfta och belysa en struktur som min kropp 
utsätts för är problematisk (tycker jag). Blir jag en 
bitterfitta om jag säger så?
– Martha Rasmussen Lubiana
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Emil Roos Lindberg 
Maria Pontén
Erik Karlsson Jeansson
Agnes Persson Emil Roos Lindberg

Axmad Muse

Liis Ring

Det är vi
Ingen föds till förövare
Samhället skapar förövare
Det är samhället som bestämmer och berättar hur vi ska förhålla oss till varandra
Det är vi som är samhället
Det är vi som skapar förövare
Det är vi

Det är vi som är samhället
Det är samhället som bestämmer och berättar hur vi ska förhålla oss till varandra
Det är vi som är samhället
Det är vi som skapar om
Det är vi
– Kajsa Sparrefors

Den 25 januari detta år röstade den ryska Duman 
igenom att avkriminalisera våld i hemmet. Den 
amerikanska presidenten stoltserar ”Grab them 
by the pussy”. Strukturer uppmanar kvinnor att ha 
överfallslarm och pepparsprej i väskan, att undvika 
vissa platser på grund av överfallsrisk. Det finns en 
våldtäktskultur, den vita mannen är en del av den, 
jag är en del av den, därför spelar jag den här fö-
reställningen, och för att citera min mor ”Den vita 
mannen har våldtagit världen i flera hundra år, så 
nu måste det väl ändå vara dags att någon pratar 
om det”.
– Erik Karlsson Jeansson

Att jobba med #vitamänvåldtar har 
varit en erfarenhet utan dess like på 
alla plan. Man har låtit processen ta 
makt över både individen och konst-
nären inom och utanför en; sett sig 
själv och andra gå under bara för att 
resa sig upp igen. Här finns det ing-
en mellanväg. Inga är oberörda, inga 
skonade.
– Liis Ring, student från Musik- och 
ljudproduktionsutbildningen

Axmad Muse 
Praktikant från Stockholms Elementära Teaterskola (SET)
073-057 13 63
a95waystobeacoolguy@hotmail.com

Praktik: Xenofoben
Regi: Lo Kauppi
UngHästen, Västerbottensteatern

Cry. By crying, you make the problem all about you. You know, like you’re 
such a good and sensitive person that no one was hurt by your hate and 
ego, more than you were. Nice try, but in order to believe that, we first 
have to minimize the damage that’s done by the hate and violence, and 
that kind of undermines the whole idea that you’re genuinely sorry about 
anything except how you’re being treated as a result of your behavior.
– Axmad Muse
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Hannes Fohlin

Kristoffer Pettersson

PREMIÄR: 10 mars 2017 kl 19.00, Sjöströmsalen, Aristen
SPELDATUM: 13:e, 14:e kl 19; 15:e kl 12.15, 18:e kl 18; 19:e kl 16; 
20:e, 23:e, 24:e kl 19; 25:e kl 18; 26:e kl 16
EN PJÄS AV: Lo Kauppi
EN SAMPRODUKTION mellan Högskolan för scen och musik och Lo Kauppi AB

PRODUKTIONSTEAM
REGI: Lo Kauppi

MANUS: Lo Kauppi

SKÅDESPELARSTUDENTER: 
Viktor Björkberg, Emanuelle Davin, Hannes Fohlin, Erik Karlsson Jeansson, 
Emil Roos Lindberg, Anja Lek Paulsson, Agnes Persson, Kristoffer Pettersson, 
Maria Pontén, Martha Rasmussen Lubiana, Kajsa Sparrefors, Isak Holmen Sørensen
Dessutom: Axmad Muse, praktikant från Stockholms Elementära Teaterskola (SET)
Musiker: Liis Ring och Ludvig Sjöstrand (studenter från Musik- och ljudproduktionsutbildningen)

REGIASSISTENT: Emilia Bostedt
SCENOGRAFI: Lo Kauppi
KOSTYMDESIGN: Lo Kauppi
KOSTYMTEAM: Kristin Johansson-Lassbo, Jenny Beckman, Inger Hulthén, 
Karin Martinsson (praktikant)
MASK: Karin Duell, Kerstin Olsen
KOMPOSITÖRER: Liis Ring och Ludvig Sjöstrand
LJUSDESIGN: Fredrik Magnusson
VIDEODESIGN: Clive Leaver
FÖRESTÄLLNINGSTEKNIKER: Madeleine Strandberg
TEATERTEKNIK: Lars-Åke Carlsson, Fredrik Magnusson, Oskar Karlsson
FOTO: Johan Wingborg
PRODUCENT: Nicholaus Sparding
PROGRAMANSVARIG: Peter Melin
ENHETSCHEF: Catharina Bergil

STORT TACK TILL: Dijana Duranovic och Kronägg

”TROLLTEXTER” hämtade från Facebook, Flashback och Nordfronts kommentatorfält.

OBS! I föreställningen förekommer rökning av örtcigaretter

#vitamänvåldtar

Våldtäkt måste vara lika otänkbart som kannibalism. 
Du bad ju om att bli uppäten.
Om du inte ville bli uppäten så borde du inte visat så mycket kropp.
Att nån smakar på dig är ju bara för att denne tycker om dig.
– Viktor Björkberg



HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK

SKÅDESPELARUTBILDNINGENS
AVGÅNGSSTUDENTER 2017



070-912 22 88
viktor.bjorkberg@gmail.com

Praktik: Baba Yaga
Regi: Nils Poletti
Ung scen/öst

070-824 63 65
davin.ddk@gmail.com

Praktik: Fanny och Alexander
Regi: Stefan Larsson
Dramaten
Praktik: Stockholm Love
Regi: Andreas Kundler
Kulturhuset Stadsteatern Stockholm

070-405 41 05
hannesfohlin@gmail.com

Praktik: Rannsakningen
Regi: Nadja Weiss 
Orionteatern/Dramaten

076-114 22 77
erik.karlsson.jeansson@gmail.com

Praktik: Personer, platser & prylar 
Regi: Peter Elmers
Roll: Marcus, Paul
Borås Stadsteater

0047-97 96 77 24
lubiana.martha@gmail.com

Praktik: Baba Yaga
Regi: Nils Poletti

Ung scen/öst

076-117 03 03
anjalekpaulsson@gmail.com

Praktik: Britney
Regi: Py Huss Wallin

Turteatern

VIKTOR BJÖRKBERG

MARTHA RASMUSSEN LUBIANA

ERIK KARLSSON JEANSSON

EMANUELLE DAVIN

ANJA LEK PAULSSONHANNES FOHLIN



0047-99 27 66 56
isak.hsorensen@gmail.com

www.isakholmen.com

Praktik: Snödrottningen
Regi: Josefine Andersson

Borås Stadsteater
Praktik: Cabaret
Regi: Ragna Wei
Borås Stadsteater

076-813 93 81
agnes.e.persson@gmail.com
www.agnespersson.se

Praktik: Snödrottningen
Regi: Josefine Andersson
Borås Stadsteater 
Praktik: Cabaret
Regi: Ragna Wei 
Borås Stadsteater

073-990 90 89
kristoffer.ivar.pettersson@hotmail.se
www.vimeo.com/204153676

Praktik: Den goda människan i Sezuan
Regi: Sunil Munshi
Uppsala stadsteater

070-612 40 14
marreponten@gmail.com
www.mariaponten.com

Praktik: Mephisto
Regi: Pontus Stenshäll 
Roll: Nicoletta
Göteborgs Stadsteater

070-267 59 31
carlemilrooslindberg@gmail.com 

www.emilrooslindberg.se 

Praktik: Det du inte såg
Regi: Karin ”Kickan” Holmberg 

Dalateatern

070-400 86 52
kajsa@sparrefors.se 

Praktik: Som du. Som dom. Som jag
Text och regi: Monica Wilderoth

Folkteatern Gävleborg

AGNES PERSSON

KAJSA SPARREFORS

EMIL ROOS LINDBERG

KRISTOFFER PETTERSSON

ISAK HOLMEN SØRENSENMARIA PONTÉN


