
 

Pressmeddelande från Kulturhuset Stadsteatern  

Operation Värdegrund – en scenisk 
läsning om en polischefs dubbelliv. Med 
efterföljande samtal. 
 

En hög polischef, utnämnd till ”Årets man”, känd för sitt föredömliga jämställdhetsarbete, 
grips med en väska full med sexleksaker på väg till ett möte med en 14-årig flicka. 
 
Han döms till sex års fängelse för bland annat grov våldtäkt, misshandel och köp av 
sexuella tjänster. 
 
Vad gör ett sådant dubbelliv möjligt? 
 
Det är inget dubbelliv. Som polischefen ser det. 
 

Operation värdegrund är ett fiktivt samtal i fängelset mellan den dömde polischefen och 
fängelsepsykologen Margareta Holst. Om makt och maktlöshet. Om frivillighet och tvång. 
Om önskan att bli avslöjad. 
 
 
Utgångspunkten för Stig Hanséns pjäs är att undersöka ”Kapten Klännings” (som han kallas 
i media) dubbelliv men också mansrollen, makten och hatet.  
 
Formen är ett fiktivt samtal i regi av Anna Takanen. Den framförs för första gången på 
Stockholms stadsteater den 3 och 4 september 2013 tillsammans med efterföljande samtal.  
 
Ann Petrén gestaltar psykologen och Lennart Jähkel den dömde polischefen.  
 
Stig Hansén är författare och har nyligen tilldelats Göteborgs stads arbetsstipendium.  
Anna Takanen är regissör, skådespelare och teaterchef på Göteborgs stadsteater.  
Ann Petrén och Lennart Jähkel är båda skådespelare på Stockholms stadsteater.  
 
Panelen består av:  
Börje Svensson, psykoterapeut som har mångårig erfarenhet av arbete på Rädda Barnen 
och inom Kriminalvården. Författare till boken De mest hatade - om pedofiler och andra 
sexualbrottslingar 

My Vingren, frilansande reseacher och skribent på bland annat webbtidningen 
Feministiskt Perspektiv.  
Anna Takanen, regissör, skådespelare och konstnärlig ledare för Göteborg stadsteater 
Ann Isaksson, verksamhetschef för Alla kvinnors hus i Stockholm och före detta polis 
(medverkar endast den 3/9).  
Jesper Huor, författare och radioproducent, bland annat för Gåtan Göran Lindberg 
(medverkar endast den 4/9). 
Samtals ledare Oskar Ekström från Forum/Debatt på Kulturhuset Stadsteatern. 
 
 
 
 



 

 
 

Operation Värdegrund 
AV STIG HANSÉN 
 

En scenisk läsning med efterföljande samtal  

 
Av: Stig Hansén 

Regi: Anna Takanen 

Kostym och mask: Patricia Svajger 

 
I rollerna: Ann Petrén och Lennart Jähkel 

 
 
För mer information kontakta: 

Pia Keller, tel: 08-506 20 217 eller 0739-730 217 
pia.keller@stadsteatern.stockholm.se 
 
 
 


